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RESUMO

A tese, apresentada à Linha de Pesquisa Linguagem, Cultura e Projetos Formativos, parte do
seguinte pressuposto: crianças pequenas têm linguagens sociais próprias, modos próprios de
compreender e de se expressar no mundo sociocultural. O objetivo central do estudo é
entender aspectos dos modos de enunciar e produzir sentidos para o mundo em histórias e
desenhos de crianças de três a seis anos de uma escola pública de Educação Infantil. E, com
base neste entendimento, analisar se estes modos são constitutivos do que Bakhtin define por
linguagem social. A fundamentação teórico-metodológica segue os princípios da abordagem
histórico-cultural, colocando em diálogo a teoria da enunciação de Bakhtin e a do processo de
formação do pensamento e da fala na criança de Vigotski. Articulam-se as ideias destes
autores à metodologia indiciária de Ginzburg. Desenhos/histórias de crianças da Educação
Infantil e situações anedóticas formam o material de pesquisa. A análise está organizada em
duas dimensões relacionadas à expressão verbal: vivência e sincretismo, e uma ligada à
expressão gráfica: desenhos. Na dimensão da vivência, destacam-se: a) marcas da
singularidade da criança e da coletividade dos grupos socioculturais; b) conhecimento
compartilhado que permite a compreensão mútua dos sujeitos e a realização de atividades
cotidianas - a ideia de scripts; c) relação da criança com a natureza; d) relação da criança com
a língua materna. Na dimensão do sincretismo, ressaltam-se: a) referência ao EU; b)
fabulação; c) animismo; d) tautologia e confusão. E na dimensão do desenho, sobressaem: a)
composição das histórias incluindo todos os elementos desenhados; b) relação entre desenho e
escrita; c) composição das histórias a partir de uma cena desenhada; d) utilização de recursos
gráficos para apresentar elementos e ações. As conclusões do estudo indicam que há um
entrelaçamento orgânico entre desenhos e histórias que revelam alguns aspectos constitutivos
de linguagens sociais das crianças. As crianças pequenas participam de mais de um grupo
social e aprendem que é preciso utilizar linguagens sociais diferentes de acordo com os
interlocutores, o auditório social, o tema da enunciação, a situação e o contexto em que se
encontram. As linguagens sociais das crianças estão ancoradas e restringidas pelas referências
do mundo sociocultural, pelas vivências pessoais neste mundo, e pelas especificidades da
organização do pensamento, com características de sincretismo. Tudo isto conforma modos
próprios, peculiares, singulares, de compreensão e de expressão das crianças, em relação de
alteridade com os outros, no mundo sociocultural.
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ABSTRACT

This research, presented to the Research Field Language, Culture and Formative Projects,
starts from the following assumption: little children have their own social languages, their
own ways of understanding and expressing themselves in the social cultural world. The main
purpose of this study is to understand aspects of enunciating and producing world meanings in
three to six years old children´ stories and drawings in an Early Childhood Education public
school. Based on it, this study intends to analyze if these ways constitute what Baktin defines
as social language. The theoretical-methodological background follows principles of the
historical-cultural approach, through a dialogue between Baktin´s enunciation theory and
Vigotski´ s theory about the process of children´ thought and speech development. These
authors´ ideas are combined with Ginsburg´ s methodology of circumstantial evidence.
Drawings and stories created by children attending Early Childhood Education, as well as
remarkable situations, were the source of data in this research. Data analyse is organized in
two dimensions related to verbal expression: life experiences and syncretism, and one related
to graphic expression: drawings. In terms of life experiences, lights are on: a) the fingerprints
of each child´s singularity and also social cultural groups´ collectivity; b) shared knowledge
which allows mutual understanding between subjects and the realization of daily activities the idea of scripts; c) the relationship of the child with nature; d) the relationship of the child
with her native language. In terms of syncretism, lights are on: a) reference to the SELF; b)
fabulation; c) animism; d) tautology and confusion. In terms of drawings, lights are on: a)
composition of stories including all elements of the drawing; b) relationship between drawing
and writing; c) composition of stories focusing on just one scene; d) use of graphic resources
for showing elements and actions. The conclusions of this study show that there is an organic
relationship between drawings and stories, which reveal some constitutive aspects of children´
social language. Little children participate of more than one social group and learn that they
need to use different social languages according to social audience, to interlocutors, the object
of enunciation, the situation and the context in which they are inserted. Children´ social
languages are based on and restricted to the social cultural world´ s references, personal life
experiences, as well as particularities of thought organization, with characteristics of
syncretism. All of that shapes their own, singular ways of understanding and expressing in
relation to others within the social cultural world.
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RESUMEN

La tesis, presentada a la Línea de Investigación “Lenguaje, Cultura y Proyectos Formativos”,
parte del siguiente supuesto: niños pequeños tienen lenguajes sociales propios, modos propios
de comprender y de expresarse en el mundo sociocultural. El objetivo central del estudio es
entender aspectos de los modos de enunciar y producir sentidos para el mundo en historias y
dibujos de niños de tres a seis años de una escuela pública de Educación Infantil. Con base en
este entendimiento, analizar si estos modos son constitutivos de lo que Bajtín define por
lenguaje social. La fundamentación teórico-metodológica sigue los principios del abordaje
histórico-cultural, poniendo en diálogo la teoría de la enunciación de Bajtín y la del proceso
de formación del pensamiento y del habla en el niño de Vigotski. Se articulan las ideas de
estos autores a la metodología indiciaria de Ginzburg. Dibujos / historias de niños de
Educación Infantil y situaciones anecdóticas forman el material de investigación. El análisis
está organizado en dos dimensiones relacionadas con la expresión verbal: vivencia y
sincretismo, y una ligada a la expresión gráfica: dibujos. En la dimensión de la vivencia, se
destacan: a) marcas de la singularidad del niño y de la colectividad de los grupos
socioculturales; b) conocimiento compartido que permite la comprensión mutua de los sujetos
y la realización de actividades cotidianas - la idea de scripts; c) relación del niño con la
naturaleza; d) relación del niño con la lengua materna. En la dimensión del sincretismo, se
resaltan: a) referencia al YO; b) fantasía c) animismo; c) tautología y confusión. Y en la
dimensión del diseño, sobresalen: a) composición de las historias incluyendo todos los
elementos dibujados; b) relación entre diseño y escritura; c) composición de las historias
contemplando sólo una escena; d) utilización de recursos gráficos para presentar elementos y
acciones. Las conclusiones del estudio indican que hay un entrelazamiento orgánico entre
dibujos e historias que revelan algunos aspectos constitutivos de lenguajes sociales de los
niños. Los niños pequeños participan en más de un grupo social y aprenden que es necesario
utilizar lenguajes sociales diferentes de acuerdo con los interlocutores, el auditorio social, el
tema de la enunciación, la situación y el contexto en que se encuentran. Los lenguajes sociales
de los niños están anclados y restringidos por las referencias del mundo sociocultural, por las
vivencias personales en este mundo, y por las especificidades de la organización del
pensamiento, con características de sincretismo. Todo ello conforma modos propios,
peculiares, singulares, de comprensión y de expresión de los niños, en relación de alteridad
con los demás, en el mundo sociocultural.
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1. APRESENTAÇÃO
1.1 A PESQUISADORA E SEUS ‘NÓS’

Paulo Freire (1993, p. 41) diz que estudar é um processo exigente que se dá em uma
“sucessão de dor, de prazer, de sensação de vitórias, de derrotas, de dúvidas e de alegria”. É
um que-fazer que “implica a formação de uma disciplina rigorosa que forjamos em nós
mesmos, em nosso corpo consciente”.
A definição do autor traduz o grande esforço, investimento, sentimentos que nos
moveram na realização dessa pesquisa. Um trabalho repleto de ‘nós’.
A palavra ‘nós’, substantivo, tem muitos significados1: laços apertados; embaraços na
garganta que obsta engolir; pontos de dificuldade; vínculos, laços morais; enredos; ligações,
enlaces; pontos de convergência de estradas; pontos em que o deslocamento é nulo, nodo (na
Física); resoluções prontas e decisivas para dificuldades que pareciam insuperáveis (cortar o
nó de górdio); obstáculos que parecem impossíveis de superar.
No percurso dos quatro anos do curso de doutorado, deparamo-nos, em diversos
momentos, com nós, nas suas diversas acepções. Fomos criando laços estreitos, formando
muitos vínculos, encontrando pontos de convergência, mas também sentimo-nos com a
garganta bloqueada, enfrentamos dificuldades, superamos obstáculos, enfim, fomos atando e
desatando diferentes nós, e outros tantos ficaram por ser atados e desatados...
Tudo isso foi possível porque não estávamos sós. E é também Freire (1988) quem nos
inspira quando afirma que caminhamos e nos educamos em comunhão, em relação com os
outros, com o mundo. Assim a tese, embora tenha sido sistematizada e organizada por esta
pesquisadora, é uma construção coletiva, elaborada em diálogo com muitos sujeitos. Ou seja,
a pesquisa foi feita por nós, pronome pessoal que reúne vários ‘eus’: as crianças - sujeitos da
investigação; os autores que dão o suporte teórico-metodológico; os professores como
interlocutores no campo profissional e acadêmico; os amigos; os parentes; os pesquisadores
do grupo, a orientadora, e outros tantos.
1
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Cabe acrescentar que, em diferentes situações de nossas vidas, nos diversos grupos e
instituições que participamos, assumimos determinados papéis sociais. Deste modo, há um
nós que habita o nosso eu. Hoje sou pesquisadora, mas também sou mulher, professora,
estudante, tia, irmã, filha, funcionária pública, amiga, católica, turista, cliente, motorista,
vizinha ... O eu é individual, singular, único, e, ao mesmo tempo, é múltiplo, coletivo, é nós!
Nós somos constituídos e definidos sempre na relação com outros eus-nós que nos dão - e a
quem damos - ‘acabamento provisório’ pelo excedente de visão e pela linguagem, como
ensina Bakhtin (2010a).
Vamos apresentar um pouco desse processo de formação do eu-pesquisadora,
entrelaçado, especialmente, ao eu-professora de escolas públicas, há mais de 20 anos, e à
nossa trajetória acadêmica na Universidade Federal Fluminense (UFF). Atualmente, além de
ser estudante da pós-graduação e de participar do grupo de pesquisa Linguagem, Cultura e
Práticas Educativas2, mantemos vínculo com a universidade como professora do ensino
básico, técnico e tecnológico (EBTT), desde 2014, quando ingressamos por concurso público
na Educação Infantil do Colégio Universitário Geraldo Reis (Creche UFF), com o desafio de
articular as atividades de ensino básico, pesquisa e extensão.
Até o início daquele ano, fizemos parte do quadro de docentes da Unidade Municipal
de Educação Infantil Rosalina de Araújo Costa3, durante 15 anos, em horário integral, com
duas matrículas. Neste período, desempenhamos diferentes funções. Durante oito anos,
tivemos a experiência desafiadora de coordenar o turno da manhã. As atribuições da
coordenação nos permitiram atuar nos bastidores da escola, isto é, ajudando a tomar as
providências administrativas, burocráticas e operacionais - também pedagógicas - que
ancoram o trabalho das professoras. Tínhamos a responsabilidade de verificar se estava tudo
organizado para receber as crianças; atendíamos às solicitações das professoras e demais
funcionários que necessitavam de algum material para trabalhar; redigíamos ofícios e outros
documentos para a Fundação Municipal de Educação (FME)4; participávamos das reuniões da
Equipe de Articulação Pedagógica (EAP)5; administrávamos a verba para compra de material;
2

Coordenado pela Profª Drª Cecília M. A. Goulart, na Faculdade de Educação da UFF.
Escola da rede pública da cidade de Niterói. Apresentamos a instituição no terceiro capítulo. Utilizamos as
siglas Umei, Umeirac, ou, simplesmente, Rosalina quando nos referimos à escola.
4
Órgão central equivalente à secretaria municipal de educação.
5
A EAP era formada pela diretora, supervisora educacional, orientadora educacional, coordenadora pedagógica,
coordenadoras de turno e secretária escolar.
3
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recebíamos os responsáveis pelas crianças e outras pessoas que procuravam a instituição. Já
na função de professora regente, tivemos oportunidades de implementar as propostas
estudadas e discutidas nos horários de estudo e planejamento, observar o desenvolvimento e a
aprendizagem das crianças, e também aprender com o que elas falavam, faziam e desejavam,
além de vibrar com as nossas descobertas, de viver uma relação intensa tanto profissional e
intelectual quanto afetiva.
Viver a profissão docente na Rosalina representou um exercício contínuo de reflexão
sobre a Educação Infantil, o currículo, as práticas pedagógicas, o relacionamento com as
crianças, os desafios, os limites e as possibilidades de encontrar outros caminhos para
realização de um trabalho significativo, digno e de qualidade para e com as crianças das
classes populares. A escola conquistou e tem garantido momentos de discussão e estudos
coletivos que geram práticas pedagógicas inovadoras e ousadas, que dão condição para as
professoras atuarem como protagonistas e autoras do seu fazer. Desde que elas se vejam e se
reconheçam tal como Paulo Freire (2002, p. 55) diz: que o professor crítico é “um
‘aventureiro’ responsável, predisposto à mudança, à aceitação do diferente. Nada do que
experimentei [experimenta] em minha [sua] atividade docente deve necessariamente repetirse”.
Para qualificar ainda mais nossa formação e fazer pedagógico, retomamos6 a
caminhada acadêmica na UFF, em 2004, quando reingressamos no curso de Pedagogia.
Durante a graduação, pudemos estabelecer relações entre as práticas e as teorias; compreender
a complexidade da instituição escolar na sociedade e os profissionais que nela trabalham; os
diversos interesses e objetivos dos sujeitos que são responsáveis pelos processos de ensinoaprendizagem das crianças; enfim, muitas coisas passaram a fazer sentido. Colocando em
diálogo os conhecimentos prático-teóricos da escola com aqueles teórico-práticos da
universidade, cada qual com sua especificidade e legitimidade, apresentamos, em 2008, a
monografia Multi-idade na educação infantil: construindo práticas, rompendo paradigmas.

6

Ingressamos na UFF, em 1993, no curso de Serviço Social. Em 1995, fizemos o concurso interno de mudança
de curso para Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, e nos graduamos em 1999. No ano
seguinte, iniciamos o curso de Mestrado em Comunicação, Imagem e Informação. No ano de 2003,
defendemos a dissertação Telecurso 2000: “Dando oportunidades iguais a quem a vida deu caminhos
diferentes” - concepções ideológicas e culturais de um modelo de trabalhador-cidadão.
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Neste trabalho, preocupamo-nos em registrar a experiência com grupos de crianças de
diferentes idades na Rosalina. Para aprofundar a discussão e a reflexão sobre a proposta,
continuamos os estudos no curso de Mestrado em Educação e defendemos, em 2011, a
dissertação Protagonismo docente na Educação Infantil: a aposta na Multi-idade, cujos
objetivos foram compreender o papel das professoras como protagonistas e autoras de práticas
inovadoras no contexto escolar, e discutir se e de que maneira a proposta da multi-idade podia
se configurar como uma alternativa de organização e planejamento na/da educação infantil.
A multi-idade foi construída e implementada pelo coletivo docente da Umei Rosalina,
dos anos de 2006 a 2009, e consistia no agrupamento de crianças de três, quatro e cinco anos
no mesmo grupo de referência/turma. Por imposição do governo à frente da FME, àquela
época, a escola não prosseguiu com a proposta da multi-idade e voltou a reorganizar os
agrupamentos das crianças por idade única, de acordo com o que estabelece a legislação do
município, a partir do ano letivo de 2010. A interrupção do processo impossibilitou a
continuidade e o aprofundamento em pesquisa sobre o tema, mas deixou um legado positivo
para a Umei quanto à organização e à dinâmica dos momentos de estudo e planejamento
docentes, à implementação de projetos e à avaliação contínua das crianças.
Todos estes anos de vivências com crianças pequenas, na escola e também na vida
pessoal, as observações, as interações, os registros da prática pedagógica com crianças de três,
quatro, cinco e seis anos, as trocas com as professoras nas reuniões de formação, as leituras de
produções teóricas de vários campos do conhecimento, instigaram-nos e impulsionaram a
querer saber mais sobre as crianças.
Nosso interesse tem se voltado, especialmente, para os modos como as crianças se
expressam e dão sentidos para o mundo por meio da fala, da linguagem oral.
Este tema começou a ganhar contornos de projeto de tese no início do ano letivo de
2012. Estávamos na semana reservada à formação continuada, antes do começo das atividades
com as crianças, reunidas para realização de estudos e elaboração do planejamento. Fomos
convidadas a assistir a um vídeo, gravado no ano anterior, de uma professora da própria
escola conduzindo o trabalho em sala, para em seguida debater e refletir sobre procedimentos,
dinâmica, atuação docente, reação, participação e relação com e entre as crianças.
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A atividade em tela era a leitura coletiva da história criada por uma das crianças e que
iria compor o Livro de Histórias da Turma7 do ano de 2011. O vídeo8 apresentava crianças e
professoras, reunidas na roda de conversas, para ler e comentar o desenho e a história criada
por Camilly Victória, de cinco anos.

Fig. 1 (D5): Desenho e história de Camilly Victória, 5 anos, 2011

Após a leitura, crianças e professoras começaram a conversar sobre a história e o
desenho. O vídeo termina quando a professora orienta as crianças a se dirigirem às mesas para
colorir o desenho de Camilly.
Assistir à gravação coletivamente foi um momento rico de avaliação da prática, de
observação da ação e interação com e entre as crianças. Ademais pudemos prestar mais
atenção às crianças enquanto as professoras iam destacando comentários que elas faziam,
como se comportavam, o entendimento que demonstravam da atividade, as relações que
estabeleciam com suas vidas, as críticas e dúvidas que tinham em relação à história e ao
desenho, a postura de leitoras. As crianças expressavam seus sentimentos, conhecimentos,
pensamentos a partir da história e desenho da criança-autora e tiveram oportunidade de fazer
perguntas a ela. Os comentários, as questões, as referências às situações vividas, etc., foram
feitos de modo muito peculiar, com linguagem própria de crianças.
7
8

Explicaremos a atividade do Livro de Histórias da Turma no capítulo três.
Faremos a análise da atividade gravada no capítulo seis em que tratamos de algumas características dos
desenhos.
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A partir desse dia de formação, começamos a fazer anotações, ensaios reflexivos e
fomos à busca de aporte teórico que ajudasse a organizar as ideias e o encantamento diante da
riqueza e potência de estudar linguagens próprias de crianças. No início dessa caminhada, as
trocas de experiências, de livros, de angústias e de surpresas, com a supervisora educacional
da Rosalina, deram origem a alguns artigos que escrevemos em parceria9 para apresentação
em eventos e publicação em revistas de educação. Nestes trabalhos, fizemos os primeiros
exercícios de aproximação a fim de compreender os modos como crianças de três, quatro,
cinco e seis anos, da referida escola, pensavam, interpretavam e falavam sobre o mundo
sociocultural, buscando indícios e pistas nos desenhos e nas histórias produzidos para o livro
da turma.
Ainda no ano de 2012, obtivemos aprovação no processo seletivo para o curso de
doutorado no programa de Pós-Graduação em Educação da UFF, com o projeto que defende o
seguinte pressuposto: as crianças pequenas têm linguagens sociais próprias, maneiras
peculiares de pensar, compreender e falar sobre o mundo sociocultural do qual fazem parte
como sujeitos ativos.
O projeto inicial foi sendo revisto e aprofundado, durante o curso, por meio dos
estudos nas disciplinas, das diversas leituras das teorias dos autores selecionados para
fundamentar a investigação, da imersão constante no material de pesquisa, do cotejamento de
textos, das reflexões e inquietações provocadas pela banca no exame de qualificação, das
inúmeras reuniões de orientação individual e coletiva, da apresentação de aspectos da
pesquisa em eventos acadêmicos. Processo longo, doloroso, prazeroso, rigoroso, cujo
resultado se materializa nesta tese.
Mantivemos o pressuposto inicial, bem como as principais referências teóricometodológicas e os objetivos que elencamos a seguir.
Nosso objetivo geral é compreender aspectos dos modos de enunciar e produzir
sentidos para o mundo em histórias e desenhos de crianças de três a seis anos de uma escola
pública de Educação Infantil. E, com base nesta compreensão, analisar se estes modos são
constitutivos do que Bakhtin (2010b) define por linguagem social.

9

MATA e SILVA, 2012a, 2012b, 2013a, 2013b, 2013c.
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Definidas as dimensões de interpretação do material de pesquisa, apresentadas mais
adiante, propomos como objetivos específicos:
a) Ampliar a compreensão da constituição linguageira das crianças pequenas;
b) Identificar temas recorrentes e regularidades discursivas nas enunciações e nos
desenhos;
c) Apontar indícios, marcas singulares, individuais, nas narrativas e desenhos
infantis;
d) Estabelecer relações entre as histórias/desenhos e as características dos grupos
socioculturais dos quais as crianças participam;
e) Indicar aspectos constitutivos de linguagens sociais de crianças pequenas;
f) Contribuir com a discussão de propostas para a Educação Infantil em que as
crianças e suas linguagens sociais sejam reconhecidas, respeitadas, legitimadas
e incorporadas aos princípios balizadores e eixos norteadores das políticas
educacionais, em nível macro, bem como das práticas pedagógicas cotidianas.
Para contemplar estes objetivos, partimos à busca de produções acadêmicas que
dialogassem com nosso tema, nos acervos eletrônicos do GT 07 - Educação da Criança de 0-6
anos da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped)10, no
Scientific Electronic Library Online (SciELO) e no Banco de Tese e Dissertações da
Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (Capes), a partir das palavraschave: linguagem social das crianças, linguagem social da infância, linguagem de crianças
pequenas, linguagem na educação infantil, o que as crianças pequenas falam, linguagem e
infância [em Bakhtin]. As pesquisas que tratam da linguagem das crianças ocupam-se, de
maneira geral, da fala das crianças na perspectiva da Psicologia do desenvolvimento, da
Psicanálise, dos distúrbios da linguagem, da Fonoaudiologia e da Linguística. Alguns estudos
que localizamos sobre linguagem de crianças, fundamentados em Bakhtin, enfocam a
aprendizagem de determinados gêneros do discurso no contexto escolar.

10

Na página eletrônica da ANPED - http://www.anped.org.br -, consultamos os trabalhos apresentados da 23ª até
a 36ª reunião.
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Na revisão de literatura, constatamos, portanto, que não há produção científica que se
aproxime do nosso tema dentro da abordagem histórico-cultural, base teórico-metodológica
do trabalho11.
Diante desta constatação, podemos questionar: qual a relevância de pesquisar
especificidades de linguagens sociais de crianças? Em que esta tese pode contribuir para
conhecer melhor as crianças pequenas? Como este conhecimento pode favorecer e
impulsionar os processos de desenvolvimento e aprendizagem na Educação Infantil?
Malaguzzi (2008) nos intriga e nos instiga na poesia “Ao contrário, as cem existem”,
da qual destacamos alguns versos:
A criança tem / cem mãos / cem pensamentos / cem modos de pensar / de jogar e de
falar. / Cem sempre cem / modos de escutar / as maravilhas de amar. / Cem alegrias
/ para cantar e compreender. / Cem mundos / para descobrir. / Cem mundos / para
inventar. / Cem mundos / para sonhar. / A criança tem / cem linguagens / (e depois
cem cem cem) / mas roubaram-lhe noventa e nove. / A escola e a cultura / lhe
separam a cabeça do corpo.

O autor provoca um sentimento de perplexidade e coloca um paradoxo: por que a
escola e a cultura - cujos objetivos são (entre outros) transmitir, partilhar e ampliar
conhecimentos -, ao invés de acrescentar, ‘roubam noventa e nove’ linguagens das crianças?
Por que uma única linguagem é mantida? Qual é a linguagem privilegiada? Como a escola
vem trabalhando com as linguagens? O que significa e quais são as consequências de se
‘separar a cabeça do corpo’?
Estas indagações podem nos levar a diferentes e contraditórias respostas, de acordo
com o momento histórico, os interesses econômicos, políticos e ideológicos, o referencial
teórico, as posições dos sujeitos, enfim, todo o conjunto complexo de fatores que estão por
trás das definições de escola, de cultura, de linguagem e de criança.
No caso específico da pesquisa, defendemos e apostamos na relevância de investigar
aspectos específicos das linguagens das crianças pequenas, pois conhecer os modos de
expressão das crianças pode revelar os modos como elas compreendem, se apropriam e se
relacionam no mundo sociocultural. Acreditamos que, ao entender melhor os desejos,
pensamentos, sentimentos, saberes, valores, necessidades, enfim, as vivências a que as
crianças fazem referência a todo momento para enunciar, professores, e demais adultos que se

11

Apresentamos as bases teórico-metodológicas no capítulo dois.
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relacionam com elas, podem ficar mais atentos, sensíveis e maleáveis, tornando a relação
mais criativa, afetiva, crítica e significativa para todos.
Por tudo isso, é importante perguntar (e procurar respostas): como as crianças
pequenas, na cadeia ininterrupta da comunicação social, elaboram e respondem aos
enunciados? De que maneira organizam os saberes? Como as linguagens das crianças são
escolarizadas? Que marcas coletivas e singulares encontramos nos modos como as crianças se
expressam?
Com base na perspectiva bakhtiniana, Goulart (2013, 2011, 2010a, 2010b, 2009, 2007,
2005a, 2005b) vem se dedicando, há bastante tempo, à discussão da noção de linguagens
sociais. A autora busca compreender como crianças e jovens apreendem os conhecimentos de
diferentes áreas e como, ao aprenderem novas formas de estruturação dos saberes, aprendem
também novas linguagens sociais, que se distinguem metodologicamente e se orientam por
princípios básicos de seleção e de composição diversos. As reflexões empreendidas por
Goulart dialogam diretamente com nosso estudo.
Zabalza (2004, p. 15), em sua análise de diários escritos por professores, caracteriza-os
em diferentes modalidades narrativas descritas por Holly12 (1989). Consideramos que nosso
trabalho foi sendo constituído de modo parecido com os diários investigados por Zabalza,
apresentando as modalidades:
a) Jornalística: descrição com características próprias do jornalismo;
b) Analítica: aspectos específicos ou dimensões que fazem parte daquilo que se deseja
observar;
c) Avaliativa: abordagem dos fenômenos atribuindo-lhes valor ou julgamento;
d) Etnográfica: consideração do contexto físico, social e cultural em que ocorrem os fatos
narrados. Os eventos são parte de um conjunto mais amplo de fenômenos que
interagem entre si;
e) Terapêutica: processo de catarse pessoal, desabafo de tensões;
f) Reflexiva: aclaramento das próprias ideias sobre o tema apresentado;
g) Introspectiva: o conteúdo se volta sobre nós mesmos (pensamentos, sentimentos,
vivências);
12

HOLLY, M. L. Writing to grow: keeping a personal-professional jornal: Heineman. New Hampshire:
Portsmouth, 1989.
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h) Criativa e poética: possibilidade de imaginar ou recriar as situações narradas.
Tais modalidades estão entremeadas formando o todo enunciativo da tese, que foi
construída com base na abordagem histórico-cultural. Assumimos o caráter coletivo do
processo de investigação que congrega marcas axiológicas, históricas, sociais e culturais dos
múltiplos sujeitos em relação entre si e com o mundo, na dimensão de alteridade.
Amorim (2004) trata da questão da alteridade no livro O pesquisador e seu outro
(título que tomamos a liberdade de parafrasear, nesta seção). A partir da fundamentação
bakhtiniana, a autora defende que grande parte do trabalho do pesquisador é tecido em torno
da alteridade. Nas palavras da autora:

Análise e manejo das relações com o outro constituem, no trabalho de campo e no
trabalho de escrita, um dos eixos em torno dos quais se produz o saber. Diferença no
interior de uma identidade, pluralidade na unidade, o outro é ao mesmo tempo
aquele que quero encontrar e aquele cuja impossibilidade do encontro integra o
próprio princípio da pesquisa. Sem reconhecimento da alteridade não há objeto de
pesquisa e isto faz com que toda tentativa de compreensão e de diálogo se construa
sempre na referência dos limites dessa tentativa. (p. 28-29)

Cientes dos nossos limites, possibilidades e responsabilidade, elaboramos a tese como
uma interpretação dos modos como crianças pequenas da Educação Infantil compreendem e
enunciam o mundo sociocultural, partindo de marcas, pistas, encontradas em suas histórias e
desenhos, e que consideramos ser específicas de linguagens sociais das crianças.
Compartilhamos e acalentamos o desejo do poeta Manoel de Barros (1996), nos versos
que trouxemos em epígrafe, “Eu queria avançar para o começo./ Chegar ao criançamento das
palavras./ [...] Quando a criança garatuja o verbo para falar o que não tem.”
Mas seguimos em frente com o que temos, o que conquistamos, o que nos é possível
apresentar neste trabalho.
***

Na próxima seção, traçamos um panorama geral das concepções de criança e educação
infantil relacionando-as à conjuntura atual do nosso país.
No capítulo dois, indicamos os caminhos teórico-metodológicos da pesquisa. Partimos
dos princípios da abordagem histórico-cultural, promovendo um diálogo entre a teoria da
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enunciação de Bakhtin e a do processo de formação do pensamento e da fala na criança de
Vigotski. Em seguida, articulamos as ideias dos autores à perspectiva indiciária de Ginzburg,
e, finalmente, passamos à definição do conceito de linguagens sociais proposto por Bakhtin.
No terceiro capítulo, apresentamos a Unidade Municipal de Educação Infantil
Rosalina de Araújo Costa, local da investigação. Expomos, em linhas gerais, como é a
organização do espaço físico; a proposta pedagógica; a atividade do livro de histórias da
turma, e características gerais das crianças e das famílias atendidas pela instituição. Fechando
esta parte, explicamos as decisões relativas à seleção dos materiais de pesquisa e aos
procedimentos de análise.
Nos capítulos seguintes - quatro, cinco e seis -, chegamos à interpretação das histórias
e dos desenhos das crianças. Definimos duas dimensões de análise que se relacionam mais
diretamente à expressão verbal: vivência e sincretismo, e uma ligada às especificidades da
expressão gráfica: os desenhos.
No quarto capítulo, destacamos aspectos que nos pareceram mais relevantes nas
enunciações e que dizem respeito, predominantemente, às vivências infantis: a) marcas da
singularidade da criança e da coletividade dos grupos socioculturais; b) conhecimento
compartilhado que permite a compreensão mútua dos sujeitos e a realização de atividades
cotidianas - a ideia de scripts; c) relação da criança com a natureza; d) relação da criança com
a língua.
No capítulo cinco, ressaltamos algumas características do sincretismo que diz respeito
à estrutura do pensamento das crianças, marcando seus modos de expressão: a) referência ao
EU; b) fabulação; c) animismo; d) tautologia e confusão.
No sexto capítulo, enfocamos algumas especificidades relativas aos desenhos como
gênese das histórias das crianças: a) composição das histórias incluindo todos os elementos
desenhados; b) relação entre desenho e escrita; c) composição das histórias a partir de uma
cena desenhada; d) utilização de recursos gráficos para apresentar elementos e ações.
Decidimos abordar cada dimensão separadamente para dar maior relevo às questões,
identificando regularidades, repetições, bem como buscando marcas pessoais, singulares.
Sabemos que, na dinâmica, na tensão, na relação da vida sociocultural, todos os ingredientes
estão amalgamados e são indissociáveis.
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Encerrando, provisoriamente, este relatório de pesquisa, refazemos o percurso
investigativo, indicamos algumas questões que merecem ser aprofundadas em outros estudos,
e tecemos considerações sobre os limites, possibilidades e contribuições da tese.

1.2 SOBRE CONCEPÇÕES DE CRIANÇA E DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Imagens e ideias sobre crianças existiram em todas as épocas e em todas as
sociedades, de maneiras diversas. Os modos diferentes de definir crianças constituem, de
acordo com Sarmento (2005, p. 23), “modos funcionais de regulação das relações intergeracionais e de atribuição dos diferentes papéis sociais”. Isto significa que, nas variadas
formações sociais, nos diferentes períodos históricos, encontram-se modos diversos de
distribuição dos papéis sociais e de elaboração de “regras de incidência geracional”, processo
que, para o autor, “é atravessado por fatores como a classe social, a etnia ou a cultura de
pertença das crianças”.
A preocupação em conceituar a infância e o lugar ocupado pelas crianças tem em
Ariès (1981) o seu precursor. O autor coloca em xeque o aspecto natural e biológico,
construindo a definição de infância como invenção social, cultural, histórica e geográfica.
Analisando pinturas, testamentos, inscrições em túmulos, cartas, dados demográficos, mostra
que a noção de infância sofreu mudanças históricas em função de determinantes sociais,
culturais, políticos e econômicos. Ariès conclui que a concepção de infância relacionada à
ideia de natureza infantil, imaturidade, vulnerabilidade, incompletude, ignorância, foi
instituída na passagem do modo de produção feudal para o capitalista.
A organização social capitalista e as relações de produção que passam a predominar, a
partir de então, trazem em seu bojo um modelo tríade de infância, família e escola. A noção
de infância, que assume caráter universal e hegemônico, e consequentemente nega outras
perspectivas, considera a criança como um ser em devir que necessita de proteção; à família,
cabe proteger e preparar a criança ‘incapaz’ para se tornar cidadão e sujeito no futuro, e a
escola surge como responsável por compartilhar com a família as atribuições de cuidado e
educação.
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Esta visão começa a ser disseminada no mundo a partir dos séculos XVI e XVII e
permanece forte no imaginário social na atualidade, influenciando estudos das áreas de
Psicologia, Antropologia, Filosofia, Sociologia, História, Educação, entre outras, que têm se
fundamentado, tradicionalmente, em concepções biologizantes e desenvolvimentistas de
crianças, dentro de uma lógica evolutiva, linear e maturacionista. Na sociedade
contemporânea, ainda predomina o modelo abstrato da criança-europeia-burguesa-capitalista,
caracterizada “como um ser a-histórico, a-político, a-crítico, fraco e incompleto, um ser
economicamente não produtivo que o adulto tem que alimentar e proteger” (FARIA, 1997, p.
17).
Neste sentido, a definição de criança vem sendo pesquisada e associada a diferentes
ideias. Graue e Walsh (2003, p. 46) listam algumas das “inúmeras metáforas para crianças
existentes no cânon cultural: a tábula rasa de John Locke, o bom selvagem de Jean-Jacques
Rousseau, a flor de Friedrich Froebel, o jovem cientista de Piaget”. As autoras destacam que,
em determinadas tradições cristãs, a criança batizada com menos de sete anos era considera
pura e inocente; enquanto na tradição puritana, ela era vista em termos de sua maldade
potencial.
A palavra infans, utilizada para designar o indivíduo de pouca idade - a criança - tem o
sentido etimológico de “incapaz de falar”, “aquele que não fala”. Kohan (2009) explica que
esta acepção da palavra “infância” abrange não somente as crianças, e sim todas as categorias
que são classificadas na perspectiva da falta, tais como: os não habilitados, os incapazes, os
deficientes, enfim, aqueles que são excluídos da ordem social. Deste modo, continua o autor,
a infância está marcada, desde sua etimologia, por uma falta, uma ausência inadmissível, a
partir da qual “uma linguagem, um direito e uma política dominantes consagram uma
exclusão. Por razões de uma falta, a infância ficou de fora, como igual aos deficientes,
estrangeiros, ignorantes e tantos outros faltosos” (p. 41). É este entendimento da infância sob
a ótica da falta que, de acordo com Kohan, iluminou, e segue iluminando, muitos ideais
pedagógicos, discursos filosóficos e saberes científicos da atualidade.
Embora esse viés teórico tenha bastante força e influência política e ideológica,
existem outras abordagens que indicam diferentes possibilidades de interpretação e ação,
diferentes projetos de sociedade. Sabemos que os campos do conhecimento vivem em
permanente tensão e disputa pela legitimação e validação dos resultados de pesquisas e de
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seus impactos no mundo social, político, cultural, econômico. Nessa dinâmica, também são
concebidos os estudos sobre infância e criança. À luz de perspectivas recentes, estes termos
não são sinônimos: o primeiro tem sido entendido no sentido de diversidade, pluralidade infâncias -, de acordo com diferentes fatores sociais, geográficos, econômicos, culturais,
políticos, e o segundo, designa os integrantes de um grupo etário, geracional, com
características próprias.
Nas últimas décadas do século XX, começam a surgir novas abordagens, novos modos
de ver as crianças que levam em conta fatores como “classes sociais, etnia, gênero, local de
moradia, composição familiar, valores, conhecimentos, hábitos e práticas culturais da família
e da comunidade” em que elas se encontram, pois configuram modos específicos de ser
criança. Há uma “diversidade de características dos contextos em que vivem as crianças que
determinam formas diferentes de se viver e de se compreender a infância, apontando que esse
conceito não pode ser único, universal e abstrato” (BORBA, 2008, p. 76).
O sentido de infância, como diz Lopes (2008, p. 64), é atravessado pela dimensão do
espaço e do tempo que, associados ao grupo social, “produzem diferentes arranjos culturais e
diferentes traços simbólicos.” As crianças então se apropriam, reconfiguram e reconstroem
essas dimensões criando e se recriando em suas diferentes histórias e geografias.
Com este entendimento, diversas áreas do saber, entre as quais, a História, a
Psicologia, a Antropologia e a Sociologia, têm produzido, recentemente, estudos que
procuram “resgatar a infância como objeto de conhecimento, nas suas múltiplas articulações
com as diversas esferas, categorias e estruturas da sociedade”, a fim de reconhecer as
“crianças como membros ativos da sociedade e como sujeitos das instituições modernas em
que participam (a escola, família, espaços de lazer, etc.)” (SARMENTO, 2009, p. 9).
Pesquisas antropológicas têm se destacado por possibilitar uma compreensão do ponto
de vista das crianças e por desvendar infâncias diferentes vividas por sujeitos que pertencem a
culturas distintas. Segundo Borba (2008, p. 77), estes trabalhos revelam o modo como
culturas diversas lidam com as crianças e as práticas culturais que elas produzem, o que tem
favorecido o rompimento com explicações biologizantes que se fundamentam no conceito de
natureza e essência, marcantes na noção de infância da modernidade.
Na área sociológica, constitui-se, na década de 1990, o campo da Sociologia da
Infância que vem preencher uma lacuna do campo que, até aquele momento, não estudava
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infância/crianças ou buscava compreendê-las sempre através de outros grupos - família ou
instituição. Prout (2010, p. 733) afirma que a Sociologia da Infância surgiu “com uma dupla
tarefa: criar um espaço para a infância no discurso sociológico e encarar a complexidade e
ambiguidade da infância como um fenômeno contemporâneo e instável”.
A abordagem sociológica da infância investiga alguns eixos centrais: a noção de
infância como uma construção histórica e social e como uma “categoria estrutural da
sociedade; a visão das crianças como atores sociais, participantes ativos da sociedade em que
se inserem e capazes de agir frente às determinações sociais”. Partindo desses pressupostos,
procura conhecer práticas e processos sociais por meio dos quais as crianças atuam no mundo
e fazem parte da construção de suas vidas e da sociedade. “A infância e as crianças são
encaradas em sua alteridade e pelo valor que têm em si mesmas, pelo que as constitui no
tempo presente, pelo que lhes é específico e não pelo que se espera ou se projeta para elas”.
(BORBA, 2008, p. 78)
Sarmento (2009) faz uma revisão sobre a produção do campo e destaca o conceito de
reprodução interpretativa elaborado pelo sociólogo americano Wiliam Corsaro, que busca
compreender modos de organização de um grupo de crianças, penetrando em seu mundo para
saber como elas constituem culturas na convivência cotidiana, na cultura de pares, no mesmo
espaço e tempo. Este pesquisador, na opinião de Sarmento, traz a ideia de que as crianças, ao
interagirem com os adultos, recebem estímulos para a integração social, de maneira contínua,
na forma de crenças, valores, conhecimentos, normas de comportamento de conduta. Tais
estímulos, no entanto, não são incorporados passivamente pelas crianças, e sim transformados
em juízos, interpretações e condutas infantis que contribuem para a configuração e
transformação da sociedade. Sendo assim, tanto os adultos intervêm juntos às crianças, como
elas também intervêm junto aos adultos. “As crianças não recebem apenas uma cultura
constituída que lhes atribui um lugar e papéis sociais, mas operam transformações nessa
cultura, seja sob a forma como a interpretam e integram, seja nos efeitos que nela produzem, a
partir de suas próprias práticas” (SARMENTO, 2009, p. 29).
A Sociologia da Infância merece destaque porque chamou a atenção para as crianças
como um grupo, como um coletivo que está construindo modos específicos de compreender,
interpretar, pensar e agir no mundo. Sua contribuição é importante por ressaltar o
protagonismo das crianças e ensinar a olhar para elas como atores/autores, rompendo com
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tradições de pensamento que veem as crianças como devir. Contudo, ao mesmo tempo em que
proclama o protagonismo infantil e o cuidado que o adulto precisa ter ao interpretá-lo, o
campo não investiga os bebês - que ainda não são considerados crianças -, e deixa em aberto
questões relativas aos modos e aos momentos em que as crianças ocupam certa centralidade
na relação com a cultura mais ampla e com os demais atores sociais.
Atualmente, segundo Prout (2010), a Sociologia da Infância passa por uma
reconfiguração e revisão de seus aportes teóricos, buscando superar o modelo dicotômico
herdado da sociologia moderna, na oposição entre ação e estrutura, natureza e cultura, ser e
devir, entre outros. O autor sugere estratégias para compreender a complexidade do fenômeno
da infância no mundo contemporâneo, dedicando “maior atenção à interdisciplinaridade, ao
hibridismo do mundo social, às suas redes e mediações, à mobilidade e à relação entre
gerações” (p. 729).
Traçamos um panorama geral sobre concepções de infância e criança com base nas
quais são elaboradas, em nível macro, as políticas, as legislações, as bases curriculares
educacionais pelas quais devem se orientar os municípios, estados e país. Em âmbito micro, o
conhecimento produzido por diferentes áreas e com diferentes perspectivas reverbera e
fundamenta cursos de formação inicial e continuada dos docentes, metodologias, modos de
organização do espaço e do tempo, práticas pedagógicas, avaliação dos processos de
desenvolvimento e aprendizagem, enfim, modos de compreender e de se relacionar com as
crianças e suas infâncias, em milhares de instituições educacionais das redes pública e
particular. As unidades escolares são, simultaneamente, muito diversas e singulares, estão
localizadas em diferentes regiões geográficas, dentro de contextos muito específicos, com
múltiplas possibilidades de organização, com diferentes condições materiais, profissionais,
comunitárias, para atender a todas as crianças.
Concordamos com Lopes (2010, p. 217) que define o “espaço geográfico” como
aquele que contém a presença humana, uma construção da espécie ao longo da história e que
guarda um conjunto de complexidades e inquietações. A produção do espaço geográfico e do
processo de humanização são indissociáveis. De acordo com o autor, atribuir essa dimensão
ao espaço e ao humano implica considerar que a humanização ocorre em paisagens elaboradas
previamente e que, constantemente, sofrem processos de geografização. Portanto, o ser e o
estar no mundo se dão em arranjos organizados socialmente e não em superfícies vazias, sem
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significações. É nesta perspectiva que devemos pensar as relações das crianças com o espaço
em que elas vivem e com suas representações.
Há muitas concepções de criança e infância que foram sendo construídas nas épocas
históricas de maneiras diversas e, por vezes, contraditórias e paradoxais. Sendo assim,
podemos perguntar: como os diferentes modos de compreender crianças e infâncias vêm
impactando e determinando políticas para a área educacional no que se refere especificamente
às crianças pequenas? Que aspectos sobressaem? Que implicações têm na formação dos
professores? Como repercutem nas práticas docentes e nas relações com as crianças?
Vejamos, em linhas gerais, algumas características que têm marcado, ao longo do
tempo, a educação das crianças pequenas em nosso país.
No Brasil, desde os tempos do Império, os processos formais de escolarização,
fundamentados em determinadas definições de criança e infância, têm se caracterizado pelos
seguintes pontos: visão hegemônica da infância e da criança pautada por um modelo europeu;
educação como prevenção; assistencialismo e medicalização; discriminação, segregação e
exclusão.
Fazendo uma rápida retrospectiva, encontramos o Regulamento da Instrução Primária
e Secundária no Município da Corte, de 1854, que determinava que os “meninos pobres”,
menores de 12 anos, que estivessem vagando pelas ruas, deveriam ser matriculados em
escolas subvencionadas pelo estado e, ao fim das aulas primárias, seguiriam para os Arsenais
de Marinha e de Guerra ou para oficinas particulares contratadas, a fim de que aprendessem
ofícios que lhes garantisse sustento e trabalho. O Regulamento estabelecia ainda que o
público alvo do ensino primário e secundário era a “população livre e vacinada, não portadora
de moléstias contagiosas”, o que excluía os escravos e ratificava a marca da sociedade
imperial de sua subordinação aos homens livres. A escola primária receberia indivíduos livres
com idades entre cinco e 14 anos e o ensino secundário alunos entre 14 e 21 anos. Esta
demarcação de idades visava a uma distinção e separação dos indivíduos e revelava
determinadas percepções sobre as diferentes fases da vida humana. A lei decretava também a
divisão das escolas para meninos e para meninas, que funcionavam em casas e locais
diferentes. Mas não mencionava as “meninas pobres”. A instrução primária para as mulheres
tinha o objetivo de formá-las para vida doméstica, em detrimento da vida pública que era
reservada aos homens (MARTINEZ, 1997, p 156).
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Poucos anos depois, em 1871, foi criada a Associação Protetora da Instrução à
Infância Desvalida que se ocupava da ‘regeneração’ e educação dos meninos ‘criminosos e
vagabundos’, e distribuía vestuário e material escolar, gratuitamente, às famílias pobres. A
associação garantia atendimento médico e fornecia remédios para o combate de epidemias e
doenças que impedissem as crianças pobres de frequentar as escolas.
Dando um salto até a década de 1930, durante o Estado Novo, as iniciativas de
atendimento à criança assumiram um cunho assistencialista, de proteção social, sob a
influência de práticas médico-higienistas, jurídico-policiais e religiosas (FARIA, 1997).
Nesta época, estava em voga a pedagogia da Escola Nova que pretendia promover
educação integral que preparasse o homem e o cidadão, atendendo as necessidades do
indivíduo e da sociedade e contemplando serviços de saúde e higiene. Além de reconfigurar
as concepções de escola e de educação, os métodos de ensino e as estratégias educativas, a
proposta escolanovista trouxe outra percepção dos corpos infantis e novas organizações de
tempo e espaço escolares (VIDAL e PAULILO, 2003).
Nos anos de 1940, programas eugênicos tinham o objetivo de possibilitar o
desenvolvimento saudável das crianças. Avaliações sobre a saúde dos alunos passaram a
intervir nas avaliações acadêmicas, imprimindo uma orientação “médico-pedagógica” à
classificação e à distribuição dos alunos. Testes de saúde se juntavam aos de inteligência e
maturidade fornecendo as bases para a implementação da segregação das escolas. “A
sistematização desses julgamentos como base para a distribuição de alunos contornava
explicitamente a diferenciação por classe ou raça, mas produzia o mesmo efeito” (DÁVILA,
2006, p. 274).
No período do Estado Novo, houve um crescimento do número de escolas e de alunos
atendidos em áreas pobres e a continuação dos programas assistenciais. No Rio de Janeiro,
capital do país naquela época, foi acelerado o ritmo de construção de escolas iniciada por
Anísio Teixeira, priorizando estas regiões. Sob a tutela dos militares, as escolas serviam como
locais para a implantação dos programas de bem-estar social, onde não havia políticas
públicas, com o fornecimento de almoço e tratamento médico e dentário. “O sistema escolar
estava tão empenhado em atender à demanda por educação que apelava seguidamente ao
Instituto de Educação em busca de professores, contratando alunos antes de se formarem” (op.
cit., p. 284).

34

O modelo de tutela à família e à criança pobre prevaleceu até a década de 1960. Nos
anos de 1970, as políticas educacionais para as crianças de zero a seis anos, como explica
Nunes (2006), “pautaram-se na educação compensatória, com vistas à compensação de
carências culturais, deficiências linguísticas e defasagens afetivas das crianças provenientes
das camadas populares”.
No período entre 1980 e 1990, com a participação dos movimentos sociais e dos
educadores, as crianças conquistaram espaço na Constituição Federal de 1988 e no Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA, Lei nº 8.069), publicado em 1990. O texto constitucional
determina que o atendimento das crianças nas creches e pré-escolas passa a ser obrigação do
Estado. Até aquele momento, cabia à assistência social, instituições filantrópicas e
comunitárias, e não às secretarias de educação, promover os cuidados e as atividades
pedagógicas com as crianças de zero a seis anos.
Na mesma época, as políticas educacionais dos organismos internacionais,
principalmente as do Banco Mundial, se intensificaram, a partir da Conferência Mundial
sobre Educação para Todos, realizada na Tailândia, na qual se definiu que a educação básica
seria a prioridade naquela década e o ensino fundamental passaria a ser o alvo principal
(TORRES, 2000).
Com uma proposta para educação básica de caráter compensatório das ausências,
carências e déficits dos alunos pobres e das chamadas minorias, dos países em
desenvolvimento, o Banco Mundial recomenda que o acesso à escola seja antecipado para a
modalidade da Educação Infantil a fim de compensar as desvantagens e ‘prevenir o fracasso’
no Ensino Fundamental. Junto com a educação, deve-se intervir nas áreas de nutrição,
oferecendo complemento nutricional para atender à fome de curto prazo, e de saúde, a fim de
prevenir infecções parasitárias e problemas de visão e audição (TORRES, 2000). Assim é que
a “educação básica foi colocada como a panaceia para resolver todos os problemas da
sociedade: alta taxa de fertilidade, desnutrição, fome, desemprego, discriminação das
minorias, mortalidade infantil, etc.” (SIQUEIRA, 2001, p. 3).
Tais recomendações trazem uma concepção de educação minimalista, desigual,
excludente, discriminatória, e se valem de medidas assistencialistas que, mais uma vez,
buscam a prevenção e o controle das crianças e dos alunos dos demais segmentos de ensino, a
fim de manter inabalados os interesses dominantes e o status quo.
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Nesta conjuntura e com um quadro marcante de desigualdades sociais e privação de
direitos elementares, entre outros graves problemas, porém com a luta permanente e
incansável de diferentes atores e segmentos sociais, o Brasil procura avançar, pelo menos no
que se refere à garantia dos direitos das crianças pequenas em termos de legislação.
Destacamos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 9394, promulgada em 1996,
que incluiu a Educação Infantil como a primeira etapa da educação básica, e, mais
recentemente, a lei nº 12.796, de 2013, que modificou a LDB, estabelecendo a educação
básica e gratuita dos quatro aos 17 anos.
Concomitantemente à elaboração e publicação de novas leis, o Ministério da Educação
(MEC), em parceria com pesquisadores do campo da educação e demais representantes da
sociedade civil, vem produzindo, desde a década de 1990, uma série de documentos que
pretendem regulamentar, divulgar e sistematizar a Educação Infantil no país. Tais documentos
são referências para as políticas públicas e para as práticas cotidianas nas escolas. Embora
muitos deles tenham sido distribuídos aos professores na forma de material impresso e/ou
estejam disponíveis no endereço eletrônico do MEC, seu alcance tem sido bastante limitado.
Listamos alguns deles:
I.

Por uma política de formação do profissional de Educação Infantil, 1994 (material que
ficou conhecido como “Carinhas”);

II.

Política Nacional de Educação Infantil, 1994 (“Carinhas”), reeditado em 2006 com o
título Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito das crianças de zero a seis
anos à Educação;

III.

Proposta pedagógica e currículo em educação infantil: um diagnóstico e a construção
de uma metodologia de análise, 1996 (“Carinhas”);

IV.
V.

Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil (RCNEI), 1998;
Critérios para um Atendimento em creches que respeite os direitos fundamentais das
crianças, 2009;

VI.
VII.

Indicadores de qualidade na Educação Infantil, 2009;
Práticas cotidianas na Educação Infantil: Bases para a reflexão sobre as orientações
curriculares, 2009;

VIII.
IX.

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, 2010;
Educação Infantil no Brasil: primeira etapa da educação básica, 2011.
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O interesse pelas crianças pequenas gerou não somente um aumento no número de leis
e de documentos oficiais como também elevou significativamente a produção acadêmica nos
programas de graduação e pós-graduação de várias áreas, sobre temas relacionados às
crianças e às infâncias, fundamentadas em diferentes abordagens teóricas e com objetivos
diversos.
Iniciado em 1981, quando a produção científica era ainda incipiente no campo, o
GT07 - Educação da Criança de 0-6 anos, da Anped, passou por diferentes momentos e, nos
anos iniciais do século XXI, voltou-se ao debate das políticas governamentais, sobretudo à
discussão do Plano Nacional de Educação (PNE) e o RCNEI. Pretendia apresentar críticas
consistentes e articuladas que representassem os segmentos envolvidos com a educação
infantil no país. O grupo também estava interessado, de acordo com Campos et al (2002), em
promover a articulação sistemática com outras áreas, tais como Artes, Sociologia da Infância,
História, Psicologia e Comunicação, como forma de consolidar as discussões na perspectiva
teórico-metodológica das pesquisas no campo da educação e da educação da infância.
Mais recentemente, em 2008, teve início o Seminário de Grupos de Pesquisa sobre
Crianças e Infâncias (GRUPECI)13, evento bianual que reúne pesquisadores, estudantes de
graduação e pós-graduação e demais profissionais envolvidos na investigação sobre crianças e
suas infâncias. Dentre seus objetivos, destacamos: promover e ampliar o debate e a interação
entre grupos de estudos e pesquisas das diferentes regiões brasileiras; favorecer o diálogo e a
reflexão crítica acerca da ética e da diversidade na pesquisa sobre crianças e infâncias;
analisar produções teórico-metodológicas contemporâneas relativas às crianças e suas
infâncias nos diversos campos do conhecimento, bem como compreender a articulação dessas
produções com o cotidiano da educação infantil, dos anos iniciais do ensino fundamental e de
outros contextos educativos; discutir princípios pertinentes às políticas públicas e à formação
de professores que atuam na educação das crianças de zero a 12 anos, e consolidar o
GRUPECI como um dos fóruns permanentes de discussão sobre crianças e infâncias no país.
Outra contribuição importante do campo acadêmico foi o projeto “Leitura e Escrita na
Educação Infantil” (2013-2016), que reuniu professoras da Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), da Universidade Federal do
13

Grupos de Pesquisa sobre Crianças e Infâncias. Disponível em: http://grupeci.ufsc.br/ Acesso em 07/07/2017.
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Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e profissionais da Coordenação Geral de Educação
Infantil do MEC. Seminários, pesquisas, estudos e debates, com participação de professores e
estudiosos brasileiros e estrangeiros, foram algumas ações do projeto que culminou com a
organização de um curso de formação para professores de educação infantil de todo o país,
com base em material didático-pedagógico elaborado por formadores, professores e
pesquisadores. Os colaboradores foram convidados a “lidar com a complexidade dos temas e
aportar experiências diversificadas de práticas de trabalho com as crianças”, articulando
ciência, arte e vida, relacionando “conhecimentos teórico-científicos, manifestações artísticoculturais e o cotidiano da Educação Infantil”. (EQUIPE do Projeto “Leitura e Escrita na
Educação Infantil”, 2016, p. 13) Entre os temas/conceitos explorados no material/curso estão:
cultura, infância, linguagem, interação, subjetividade, educação, docência, leitura, escrita,
literatura. A coleção “Leitura e Escrita na Educação Infantil” foi publicada em 2016 e conta
com caderno de apresentação, oito cadernos temáticos e um caderno direcionado às famílias,
convidando-as a ler junto com as crianças.
Além do intenso debate na esfera acadêmica, começaram a ser organizados, em
diferentes estados, fóruns de educação infantil. Como exemplo, temos o Fórum Permanente
de Educação Infantil do Estado do Rio de Janeiro14 cujas reuniões acontecem mensalmente
desde 1996. O fórum reúne educadores e entidades públicas e não-governamentais para
discutir, fortalecer e propor caminhos para a Educação Infantil no Estado. Entre suas ações
estão: a colaboração no fornecimento e/ou agilização do acesso de informações junto aos
municípios e outras entidades não-governamentais; a contribuição no debate e na busca de
soluções para o enfrentamento das dificuldades e desafios postos pela realidade atual, e a
atuação como veículo de reivindicações dos educadores (trabalhadores e pesquisadores) da
Educação Infantil junto às instâncias de poder.
Vale ressaltar ainda o Plano Nacional de Educação para o período de 2014 a 2024
(PNE - Lei nº 13.00515, de 25 de junho de 2014), fruto de amplas discussões entre diversos
atores sociais e o poder público, que traz entre suas principais metas a universalização da
educação infantil para as crianças de quatro e cinco anos, a ampliação do atendimento para
14
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crianças de até três anos, e a oferta de educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das
escolas públicas.
Há pouco mais de um ano, em 8 de março de 2016, foi publicada a Lei do Marco da 1ª
Infância (nº 13.257)16, composta por 43 artigos, vários incisos e parágrafos que tratam de
diversos assuntos relacionados à primeira infância - de zero a seis anos -, modificam e
ampliam leis em vigor, tais como o ECA, o Código de Processo Penal e a Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT). Por sua abrangência, atualidade e importância, vamos apresentar
alguns pontos.
A nova lei estabelece “princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de
políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos
primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano”
(Art. 1o, grifos nossos).
Em seu Art. 4º, traz uma lista de objetivos que as políticas públicas devem alcançar a
fim de contemplar os direitos das crianças pequenas, dentre os quais destacamos:
[...] II - incluir a participação da criança na definição das ações que lhe digam respeito,
em conformidade com suas características etárias e de desenvolvimento;
III - respeitar a individualidade e os ritmos de desenvolvimento das crianças e valorizar a
diversidade da infância brasileira, assim como as diferenças entre as crianças em seus
contextos sociais e culturais;
IV - reduzir as desigualdades no acesso aos bens e serviços que atendam aos direitos da
criança na primeira infância, priorizando o investimento público na promoção da justiça
social, da equidade e da inclusão sem discriminação da criança;
V - articular as dimensões ética, humanista e política da criança cidadã com as evidências
científicas e a prática profissional no atendimento da primeira infância;
VI - adotar abordagem participativa, envolvendo a sociedade, por meio de suas
organizações representativas, os profissionais, os pais e as crianças, no aprimoramento da
qualidade das ações e na garantia da oferta dos serviços [...]. (grifo nosso)

O parágrafo único recomenda que profissionais qualificados acompanhem as
diferentes formas de expressão infantil, de acordo com a especificidade da idade, para que
seja garantida a participação da criança na formulação das políticas e ações e para que ela seja
incluída socialmente como cidadã.

16
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No Art. 5º, são definidas áreas prioritárias para as políticas públicas: saúde,
alimentação e nutrição, educação infantil, convivência familiar e comunitária, assistência
social à família da criança, cultura, o brincar e o lazer, espaço e meio ambiente. É feito
também o alerta para a necessidade de “proteção contra toda forma de violência e de pressão
consumista, a prevenção de acidentes e a adoção de medidas que evitem a exposição precoce
à comunicação mercadológica”.
Mais adiante, os Art. 9º e 10 abordam, respectivamente, a questão da formação e da
atuação dos profissionais da primeira infância, orientando que as políticas sejam articuladas às
instituições formadoras, adequando os cursos às características e necessidades das crianças e
determinando que os profissionais que atuam em diferentes ambientes tenham “acesso
garantido à qualificação” em programas que discutam “a especificidade da primeira infância,
a estratégia da intersetorialidade na promoção do desenvolvimento integral e a prevenção e a
proteção contra toda forma de violência contra a criança”.
O Art. 14 propõe um amplo espectro de atuação das políticas e programas
governamentais de apoio à família em articulação com as mais diversas áreas para a
promoção do desenvolvimento integral da criança. Tais programas são destinados “ao
fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na
primeira infância” (§ 1º); às famílias que se encontram em “situação de vulnerabilidade e de
risco ou com direitos violados para exercer seu papel protetivo de cuidado e educação [...],
bem como as que têm crianças com indicadores de risco ou deficiência” (§ 2º); à orientação e
formação de mães e pais, para o “aleitamento materno, alimentação complementar saudável,
crescimento e desenvolvimento infantil integral, prevenção de acidentes e educação sem uso
de castigos físicos” (§ 3º).
Em seu Art. 15, a lei dispõe que as políticas públicas devem criar condições para que
as crianças tenham acesso à produção cultural e sejam reconhecidas como produtoras de
cultura.
O Art. 16 trata da expansão da oferta da educação infantil que assegure instalações e
equipamentos dentro dos padrões de estrutura estabelecidos pelo MEC, que conte com
profissionais qualificados, currículo e materiais adequados à proposta pedagógica.
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O Art. 17 diz que é competência da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a
organização e criação de espaços lúdicos, ambientes livres e seguros nas comunidades,
visando ao bem-estar, o brincar e o exercício da criatividade onde haja circulação de crianças.
O Art. 18 acrescenta ao Art.3º do ECA o seguinte parágrafo único:
Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem
discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou
crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição
econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as
pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. (grifo nosso)

Esta lei, bastante ampla e geral, dá visibilidade a muitas questões delicadas, difíceis de
serem encaradas, e pretende ser inclusiva de todas as crianças e adolescentes que, pelos
diversos fatores enumerados na citação acima, desde os tempos da colonização, têm sido
excluídas, segregadas, marginalizadas, invisibilizadas. Nas recomendações e na distribuição
de responsabilidades pelas diferentes áreas, segmentos sociais e poder público, temos a
corroboração do quão complexo e imenso é o desafio que precisamos enfrentar para, de fato,
atendermos às especificidades e às necessidades das crianças em seus primeiros anos de vida.
Investigando a situação do trabalho infantil no Brasil, Rizzini (2008) verificou que, em
1995, havia oito milhões de crianças e adolescentes de cinco a 17 anos que trabalhavam: na
agricultura, em Santa Catarina; nas lavouras de cana-de-açúcar do norte fluminense do Estado
do Rio de Janeiro; na colheita de laranja, no interior do Estado de São Paulo; na colheita de
mandioca, no Paraná; no corte do sisal, no sertão da Bahia; na confecção de tijolos, em
Pernambuco; na produção de fumo, em Alagoas; no garimpo de cassiterita, em Roraima.
Enfim, por todo o país, milhares de crianças fazem trabalho doméstico, cuidam dos irmãos
menores, recolhem lixo em aterros sanitários, vendem balas em sinais de trânsito, estão pelas
ruas pedindo esmolas, são cooptadas pelos traficantes de drogas, são forçadas a se prostituir...
Sem contar aquelas crianças que são agenciadas pelos pais ou responsáveis para
trabalharem como artistas: apresentando programas de televisão, fazendo propagandas,
atuando em novelas, desfilando como modelos, cantando... Crianças exploradas pela
sociedade de consumo, cujas imagens são associadas a diversos produtos (roupas, calçados,
brinquedos, alimentos, atividades de entretenimento e lazer, etc.), servindo aos interesses da
indústria cultural.
O trabalho infanto-juvenil marca os quinhentos anos de nossa história como opção de
mão-de-obra mais barata, ajudando a classe dominante a acumular mais riquezas, pois “o uso
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da mão-de-obra infantil diminui os custos da produção, tornando os produtos mais
competitivos no mercado” (RIZZINI, 2008, p. 398).
Sabemos que os avanços significativos na literatura especializada, na legislação, na
escola e outras ações pontuais, nos últimos anos, não garantem por si mesmos a inclusão
social, a igualdade de oportunidades, a equidade, a dignidade, os direitos de todas as crianças,
independente da cor da pele, da opção sexual, da condição física, do gênero, da idade, da
religião, etc. O preconceito, a discriminação, a exclusão, a segregação, a violência, se
manifestam de muitas maneiras contra os sujeitos que destoam de um ideal de normalidade,
de comportamento, de educação, de linguagem.
Todo este cenário configura uma arena de intensa disputa de projetos de sociedade, em
que se confrontam interesses, ações, objetivos, enfim, concepções de criança, infância e
educação infantil.
Consideramos necessário mencionar mais três iniciativas recentes que reuniram o
poder público e outros segmentos da sociedade: o I Seminário Internacional iDados17,
realizado em dezembro de 2016, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), publicada em
abril de 2017, e o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC, Portaria nº
82618), de 7 de julho de 2017.
Organizado pelo Instituto Alfa e Beto (iDados) e o Laboratório de Pesquisas em
Oportunidades Educacionais da UFRJ, o I Seminário Internacional iDados teve o objetivo de
“colher informações robustas, em nível individual, sobre aptidões cognitivas de crianças
entre 4 e 6 anos de idade nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, além de
habilidades em coordenação motora” (grifo nosso). A partir do resultado do diagnóstico
inicial, pretende-se que pesquisadores acompanhem as crianças nos primeiros anos do Ensino
Fundamental e que os formuladores de políticas públicas tenham consciência das “fraquezas
desta etapa, podendo saná-las, e possam identificar os benefícios no longo prazo dos
investimentos na Educação Infantil e em práticas comprovadamente eficazes de
alfabetização” (grifo nosso).

17
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Os idealizadores do seminário defendem que a educação pré-escolar e a alfabetização
devem estar no centro do planejamento de políticas públicas em educação, porque os
primeiros passos da criança na escola “são cruciais para assegurar que seu desempenho seja
satisfatório ao longo de toda a trajetória acadêmica”. Com esta justificativa, reuniram-se para
“adaptar ao contexto brasileiro uma avaliação internacional chamada iPIPS (sigla em inglês
para Indicador Internacional de Performance em Escolas de Ensino Primário)” (grifo nosso).
O projeto já está em andamento, pois, de acordo com Freitas19, o seminário previa a
apresentação de resultados da tomada de Linha de Base, ou seja, da avaliação contra a qual
seriam contrastados os resultados das futuras medições e evidenciados ou não avanços.
O Instituto Alfa e Beto publica materiais didáticos para a educação básica, sobretudo
para a alfabetização, que funcionam como manuais tecnicistas que têm sido muito criticados
por apresentarem textos superficiais e sem relação com os contextos vivenciados pelos alunos,
por conterem erros conceituais e por enfatizarem o domínio das relações grafofônicas na
aprendizagem da língua escrita em que a criança tem um papel passivo. Estes materiais têm
sido comprados, a alto custo, por muitos municípios, para orientar a atuação dos professores
nos processos de alfabetização de milhões de crianças pelo país.
O instituto estende seu campo de atuação para a Educação Infantil, apresentando
proposta de avaliação com base em parâmetros e critérios internacionais e, portanto,
padronizada, homogeneizadora, que não considera os diferentes contextos em que se
encontram as escolas, suas condições materiais, e muito menos os interesses, desejos,
necessidades e especificidades de cada criança em seu processo de desenvolvimento e
aprendizagem.
Ao afirmar que a Educação Infantil tem ‘fraquezas a serem sanadas’, propor um
modelo classificatório, e consequentemente excludente, de ‘aptidões’, ‘habilidades’ e
‘coordenação motora’, este tipo de iniciativa atende aos interesses econômicos de empresas
privadas e nega toda a discussão que vem sendo realizada no campo acadêmico. Além disso
dissemina e reforça a ideia de que a Educação Infantil é uma etapa preparatória para o Ensino
Fundamental e ilumina a questão polêmica da antecipação da alfabetização para os cinco
anos, algo que já acontece em algumas cidades do estado do Rio de Janeiro, com amparo na
19
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lei nº 5488, de 22 de junho de 2009, que diz: “Art. 1º Terá direito à matricula no 1º ano do
ensino fundamental de nove anos, a criança que completar seis anos até o dia 31 de dezembro
do ano em curso”20 (grifo nosso).
A terceira edição da BNCC21, publicada este ano, apresenta-se como “fruto de amplo
processo de debate e negociação com diferentes atores do campo educacional e com a
sociedade brasileira”, tendo recebido “mais de 12 milhões de contribuições - individuais, de
organizações e de redes de educação de todo o País -, além de pareceres analíticos de
especialistas, associações científicas e membros da comunidade acadêmica” (BNCC, 2017, p.
5).
A BNCC, documento de caráter normativo, define o conjunto de aprendizagens que
todos os alunos devem desenvolver em todas as etapas e modalidade da Educação Básica e
indica conhecimentos e competências que todos os estudantes devem adquirir ao longo da
escolaridade (p. 7, grifo nosso). Pretende, assim, contribuir para que outras políticas e ações,
em âmbito federal, estadual e municipal, possam se alinhar no que se refere “à formação de
professores, à avaliação, à elaboração de conteúdos educacionais e aos critérios para a oferta
de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação” (p. 8).
A base curricular tem papel complementar na garantia das aprendizagens essenciais
determinadas para cada etapa da educação básica, porque é necessário um conjunto de
decisões para que tais aprendizagens se materializem. Decisões que adequem “as proposições
da BNCC à realidade dos sistemas ou das redes de ensino e das instituições escolares,
considerando o contexto e as características dos alunos” (p. 12).
As decisões implicam ações, dentre as quais: a contextualização dos conteúdos dos
componentes curriculares; a organização interdisciplinar destes componentes e o
fortalecimento da competência pedagógica das equipes escolares; a seleção e aplicação de
metodologias e estratégias didático-pedagógicas diversificadas; a concepção e a prática de
procedimentos que motivem e engajem os alunos nas aprendizagens; a construção e aplicação
de procedimentos de avaliação formativa de processo ou de resultado que levem em conta os
contextos e as condições de aprendizagem; a seleção, produção, aplicação e avaliação de
20
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recursos didáticos e tecnológicos de apoio ao processo de ensinar e aprender; a criação e
disponibilização de materiais de orientação para os professores, e a manutenção de processos
de formação docente; a manutenção de processos contínuos de aprendizagem sobre gestão
pedagógica e curricular para os demais educadores, no âmbito das escolas e sistemas de
ensino (BNCC, 2017, p. 12-13).
O documento proclama que a elaboração da base nacional contou com ampla
participação e discussão dos diferentes atores sociais, no entanto, muitas reflexões e
contribuições foram alteradas, sintetizadas ou retiradas da terceira versão, o que vem
provocando muitas críticas e questionamentos.
De acordo com a avaliação do professor Luiz Carlos de Freitas22, a finalidade da
BNCC é “promover tanto o controle da aprendizagem dos estudantes, como dos professores e
da própria escola. Neste processo, o que é relevante para esta política é a geração dos
chamados objetivos de aprendizagem (os chamados “direitos de aprendizagem”)”. O
professor aponta que os objetivos foram “catalogados”, codificados tal como DNA, e
planejados para rastrear o desempenho de professores, alunos e escolas, “em escala nacional
por avaliações censitárias como a Prova Brasil. Isso inclui habilidades socioemocionais”.
O efeito deste procedimento, explica Freitas, é o “estreitamento curricular sobre a sala
de aula, com os professores estudando exames anteriores para tentar identificar algum padrão
ou procurando limitar os processos de aprendizagem a objetivos de aprendizagem” que
possam ser treinados em testes simulados. Assim é que professores e escolas passam a treinar
as crianças para as provas.
No que diz respeito especificamente à Educação Infantil, a Equipe do Projeto “Leitura
e Escrita na Educação Infantil”23 divulgou uma carta em que apresenta críticas às alterações
da terceira versão da BNCC, ao tratar da temática da leitura e da escrita na Educação Infantil.
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As professoras que assinam a carta revelam que, na versão atual, houve uma redução,
supressão, enxugamento, de mais de duas páginas no texto introdutório sobre a Educação
Infantil como primeira etapa da Educação Básica, o que “significou um aligeiramento e até
mesmo

mudança

conceitual,

especialmente

no

que

tange

às

discussões

sobre

desenvolvimento, aprendizagem e linguagem”.
Além disso, a articulação entre saberes e conhecimento e as diferentes linguagens é
pensada de forma instrumental, e o campo de experiência antes denominado “Escuta, fala,
linguagem e pensamento” passou a se chamar “Oralidade e escrita”, o que significa uma
redução conceitual, que marca “uma distinção importante entre as concepções de linguagem e
de ensino/aprendizagem entre a segunda e a terceira versão”.
As professoras também ponderam que:
a) o desenvolvimento da oralidade não é o aspecto mais relevante que a prática de leitura
de textos propicia e que desenvolver a oralidade não equivale a ampliar vocabulário;
b) as crianças estão imersas, desde seu nascimento, em uma cultura determinada pela
língua escrita e, portanto, a escola não tem que introduzi-las neste universo, como a
BNCC recomenda, e sim “dar continuidade a um processo que se iniciou desde os
primeiros contatos das crianças com o mundo”;
c) o texto literário não pode ser pretexto para práticas pedagógicas que tenham por
finalidade ensinar as relações entre grafemas e fonemas, as regularidades e
irregularidades do sistema de escrita, etc.;
d) a literatura deve ser compreendida como um direito, “uma importante forma de
conhecimento de si mesmo, do outros e do mundo, de ampliação de experiência, de
ordenação da existência, de humanização”, da vivência estética da obra literária em
seu conjunto;
e) as crianças pensam sobre a escrita e constroem hipóteses para responder suas
indagações, por meio da “participação ativa em práticas sociais nas quais a leitura e a
escrita são elementos fundamentais para as interações. Para isso, é essencial que haja
interlocução, mediações eficazes e instigadoras”;
f) a separação entre creche e pré-escola não assegura a unidade da Educação Infantil, e a
distribuição das idades do ponto de vista de determinações legais não podem justificar
rupturas pedagógicas no interior desta etapa;
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g) a concepção de linguagem escrita na Educação Infantil foi suprimida, tornando
invisível a tensão que tem que ser explicitada e debatida, porque é determinante da
discussão da própria identidade desta etapa. Identidade que “reforça as especificidades
da primeira infância e que, em nome delas, exige a construção de um projeto
educativo próprio, não submetido às etapas subsequentes”.
A nova edição do PNAIC, recentemente publicada, define, em seu Art. 2º, parágrafo
2º, que as ações do pacto visam às crianças da pré-escola e do ensino fundamental que têm
direito “de escrever, ler com fluência e dominar os fundamentos da Matemática no nível
recomendável para sua idade”.
O Art. 5º apresenta os objetivos:
I - garantir que todos os estudantes dos sistemas públicos de ensino estejam alfabetizados,
em Língua Portuguesa e em Matemática, até o final do 3º ano do ensino fundamental;
II - reduzir a distorção idade-série na Educação Básica;
III - melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB; e
IV - contribuir para o aperfeiçoamento do desempenho dos professores.

No Art. 6º, estão os eixos de ação de PNAIC que compreendem: 1. Formação
continuada de coordenadores e professores da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino
Fundamental; 2. Materiais didáticos, literatura e tecnologias educacionais; 3. Avaliação, e 4.
Gestão.
Com relação à avaliação, estão previstos exames em nível externo universal, desde a
alfabetização, e em âmbito local, nas próprias escolas, por meio de “instrumentos
padronizados e o registro em sistema adequado ao monitoramento das ações” (Art. 6º, III, c),
com o intuito de “orientar ações de apoio e reforço pedagógico aos alunos nas dimensões de
Leitura, Escrita e Matemática” (Art. 6º, III, d).
Cabe aos gestores estaduais e municipais estabelecer metas a serem alcançadas por
cada escola e o “monitoramento e avaliação das ações voltadas à pré-escola e ensino
fundamental, com foco na alfabetização das crianças do 1º ao 3º ano do ensino fundamental”
(Art. 7º).
Quanto à formação continuada, o PNAIC pretende apoiar professores e coordenadores
da pré-escola e ensino fundamental no planejamento de suas ações e na adoção de “estratégias
didático-pedagógicas que permitam aos estudantes da pré-escola e do ensino fundamental
alcançarem os objetivos de aprendizagem estabelecidos para cada etapa e para o ciclo de
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alfabetização” (Art. 13). Para isso, irá disponibilizar “material de formação e apoio à prática
docente, com foco na aprendizagem do aluno, obedecidas as diretrizes estabelecidas pelo
MEC” (Art. 16).
A formação dos professores, diferente da edição anterior do pacto, não ficará mais a
cargo exclusivo de universidades. As instituições de ensino superior terão a responsabilidade
de realizar “projeto de pesquisa e desenvolvimento de metodologia associados ao Programa”.
(Art. 12)
Os coordenadores de formação devem atendem aos seguintes requisitos:
I - ser professor de instituição formadora pública ou centro de formação de professores
regularmente instituído pelas redes de ensino;
II - ter experiência na área de formação continuada de profissionais da educação básica; e
III - possuir titulação de mestrado ou doutorado. (Art. 21)

Já os formadores estaduais precisam:
I - ter experiência na área de formação na qual atuarão, seja educação infantil, alfabetização
ou acompanhamento pedagógico dos alunos com dificuldades de aprendizagem;
II - ser licenciado;
III - possuir titulação de especialização, mestrado ou doutorado em Educação ou estar
cursando pós-graduação na área de Educação; e
IV - ser profissional da educação da rede pública. (Art. 22)

Os artigos que tratam do perfil dos formadores são acrescidos de parágrafo único que
autoriza a seleção de professores ou coordenadores que tenham “elevados índices de
alfabetização” ou “melhores índices de alfabetização”. Ou seja, a escolha dos formadores se
dá a partir de um critério meritocrático.
As novas políticas educacionais nacionais - BNCC e PNAIC -, que apresentamos
brevemente, foram geradas no bojo da crise política e econômica que o país atravessa, e são
pautadas, entre outros fatores, pelo controle exacerbado e pela cobrança de resultados
mensuráveis em curto prazo. Freitas explica que este controle é feito por meio da
padronização, em três frentes principais: nas avaliações nacionais, na formação docente e na
produção de materiais didáticos e sistemas tecnológicos ou plataformas de ensino (informação
verbal24).

24

Comunicação feita por Luiz Carlos de Freitas, no III Congresso Brasileiro de Alfabetização: Diálogos sobre
Alfabetização, em 17/07/2017. Vitória: Universidade Federal do Espírito Santo.
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O sistema de controle, esclarece o professor, foi montado a partir do PNAIC sobre a
educação infantil e o ensino fundamental. A avaliação passará a exercer uma enorme pressão
sobre os sistemas para antecipar a escolarização para a educação infantil.
O que podemos e devemos fazer diante deste cenário?
Precisamos reunir forças, lutar, estabelecer parcerias, planejar formas criativas de
reagir, resistir, enfrentar os problemas e alterar a realidade25.
Neste sentido, a produção do conhecimento na esfera acadêmica é relevante à medida
que, ao oferecer explicações sobre o mundo sociocultural, pode indicar possibilidades de ação
e transformação. Assim sendo, na elaboração da tese, consideramos que:
I.

O conhecimento, no nível científico, comunitário ou individual, é uma
produção social, histórica e cultural, cujo processo de construção não é linear
nem harmônico, e sim intrincado, conflituoso e complexo;

II.

A educação das crianças se dá na dinâmica e na tensão entre as esferas macro da sociedade mais ampla -, e microssocial - de uma comunidade singular;

III.

Grupos sociais são formados por diferentes sujeitos que compartilham
determinados interesses, valores, sentimentos, pensamentos, conhecimentos,
paisagens, práticas culturais, linguagens;

IV.

Os sujeitos se constituem, social e individualmente, em relação de alteridade,
pela linguagem, alterando-se uns aos outros, mútua e permanentemente. É
sempre em relação que os sujeitos se apropriam do mundo social, geográfico,
histórico e cultural, vivenciando situações únicas, irrepetíveis, de maneiras
próprias e singulares.

Estas premissas nos aproximam da teoria histórico-cultural que fundamenta nossa
pesquisa e que vamos aprofundar ao longo da tese, especialmente, no próximo capítulo,
quando tratamos do referencial teórico-metodológico, e naqueles que dedicamos à
interpretação de desenhos e histórias de crianças da Educação Infantil.

25

Voltamos a esta discussão no último capítulo.
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2. DEFININDO OS CAMINHOS DA PESQUISA

Neste capítulo, apresentamos os caminhos teórico-metodológicos da pesquisa.
Partimos dos princípios da abordagem histórico-cultural, promovendo um diálogo entre a
teoria da enunciação de Bakhtin e a do processo de formação do pensamento e da fala na
criança de Vigotski. Em seguida, articulamos as ideias dos autores à perspectiva indiciária de
Ginzburg, e, finalmente, passamos à definição do conceito de linguagens sociais proposto por
Bakhtin.

2.1 A ABORDAGEM HISTÓRICO-CULTURAL: DIÁLOGO ENTRE BAKHTIN E VIGOTSKI

Nos últimos trinta anos, diversas produções acadêmicas têm se inspirado nas
contribuições dos pensadores russos Bakhtin e Vigotski, na tentativa de compreender a
complexidade dos fenômenos educacionais e propor outros modos de conceber as funções e
práticas da escola e, principalmente, quem são os sujeitos, dentro de uma trama de relações
dialéticas e tensas, nos contextos sociais, geográficos, históricos e culturais específicos.
Freitas (2007, p. 16), por exemplo, propôs estudar a relação entre Psicologia e Educação
como um intertexto, partindo da concepção dos autores sobre arte e linguagem. Segundo a
pesquisadora, ambos criticavam os reducionismos da psicologia e propunham um caminho
novo a ser trilhado, com a elaboração de uma posição historicamente fundamentada do
método dialético, que considera que o homem é influenciado pelo meio, mas também se volta
sobre ele para transformá-lo. Kramer (1993, p. 26-27) procura compreender a pesquisa e a
ação docente e destaca a importância das contribuições de Bakhtin, Vigotski e Benjamin na
percepção dos homens em suas várias dimensões, como unidade dialética entre sujeito e
objeto, que permite que a educação seja vista como processo em que o exterior e o interior
estão intrinsecamente relacionados. Jobim e Souza (1994, p. 16) busca ressonâncias
conceituais nas ideias de Bakhtin, Vigotski e Benjamin na definição de linguagem, que
recupera o sujeito como ser histórico, social e cultural. Para ela, estes autores fazem um
desvio paradigmático na noção de linguagem, indicando um caminho pelo qual as ciências
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humanas podem confrontar os limites do conhecimento com a verdade, estabelecendo um
compromisso entre a ciência e a arte.
No caso específico de nosso estudo, encontramos muitos pontos de tangência nos
pensamentos de Bakhtin e Vigotski que nos apontam possibilidades de interpretação dos
modos como crianças da Educação Infantil compreendem e expressam sentidos para o mundo
em suas histórias e desenhos. Vamos destacar alguns aspectos e aprofundar outros nos
capítulos de análise e interpretação do material. Inicialmente, traçamos um panorama geral do
contexto de produção dos autores.
“A 17 de novembro de 1896 nasceu Vigotski. Nesse mesmo dia, foi aniversário de
Bakhtin, que tinha nascido um ano antes, no mesmo dia, e estava esperando por Vigotski!”.
Com esta brincadeira, o professor Serguei Jerebtsov introduziu sua fala sobre o “encontro que
não aconteceu” entre “esses dois gênios da cultura russa”, cujo meio sociocultural oferecia
condições para a união de suas ideias. (informação verbal26)
Ambos compartilharam a experiência dos anos revolucionários da antiga União das
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), no início do século XX, moravam em cidades
próximas, a cerca de 300 quilômetros de distância, viveram o mesmo contexto histórico, o
mesmo ambiente teórico e ideológico, em que desenvolveram semelhantes definições de
mundo e de homem, segundo ideais do projeto de uma nova sociedade, fundamentada no
materialismo dialético de Marx e Engels e com orientação socialista.
Consideravam a literatura como fonte para compreensão da vida humana - social,
cultural e historicamente intrincada -, e recorreram às obras literárias de escritores e poetas
para refletir e explicar sobre a vida, entre eles, Tolstói e Dostoiévski. Com relação a este
último, Bakhtin e Vigotski chegam a utilizar a mesma passagem27 para discutir a importância
do contexto e da entonação na determinação do sentido do texto.

26

Comunicação feita pelo professor Serguei Jerebtsov, da Universidade Estatal F. Srokina de Gomel
(Bielorussia), no III Veresk Simpósio Teoria Histórico-Cultural: História e Atualidade, em 28 de junho de
2016. Niterói: Universidade Federal Fluminense.
27
Em “O Diário de um Escritor”, Dostoiévski relata uma conversa entre seis bêbados, em que a pronúncia de
uma palavra impublicável vai adquirindo seis sentidos diferentes no diálogo. Este texto e sua análise
encontram-se no livro Marxismo e Filosofia da Linguagem: Problemas fundamentais do Método Sociológico
na Ciência da Linguagem, de Bakhtin (2009, p. 138-139), e no livro Pensamiento y habla, de Vigotski (2007,
p. 483-484).
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Entretanto, seus interesses e objetivos eram diferentes. Bakhtin dedicou-se à
construção de uma concepção histórica e social de linguagem, a teoria da enunciação. Não
investigou os processos de formação do pensamento no desenvolvimento da criança, em
particular. Considerava que, desde o nascimento, o ser humano entra no fluxo sociocultural
por meio da linguagem. Vigotski, por sua vez, procurou formular uma psicologia
historicamente fundamentada (FREITAS, 1997) e buscou compreender o desenvolvimento
infantil por meio de uma ciência de estudo da criança: a Pedologia.
A inserção do homem em uma realidade social, cultural e histórica como condição
para sua existência é um primeiro ponto de convergência da perspectiva bakhtiniana e da
vigotskiana.
[...] Para entrar na história não basta nascer fisicamente como o animal, que
permanece à margem da história. É necessário, por assim dizer, um segundo
nascimento, um nascimento social. Não se nasce organismo biológico abstrato, mas
sim camponês ou aristocrata, proletário ou burguês, e esse é o ponto capital. A isto
se agrega o fato de nascer russo ou francês, etc., de nascer em 18... ou 19... [...] É
por isso que não devemos ignorar este segundo nascimento social e reduzi-lo todo
ao fato biológico do nascimento e da vida de um organismo tomado isoladamente
[...] não existem sequer problemas especificamente biológicos que possam ser
resolvidos por inteiro, se não se considera com precisão a situação social do
organismo individual que se estuda. [...] (BAJTÍN, 1993, p. 174) (Tradução nossa)28
[...] o homem é um ser social que fora da interação com a sociedade nunca
desenvolverá em si aquelas qualidades, aquelas propriedades que desenvolveria
como resultado do desenvolvimento sistemático de toda a humanidade.
(VIGOTSKI, 2010, p. 10, grifo do autor)

A humanidade se forma na história, na cultura, no tempo e no espaço, na coletividade
social. Isto significa que o nascimento do ponto de vista biológico não é suficiente para
garantir a existência humana. É somente na relação com o outro que o homem pode se
desenvolver e tornar-se homem. Mais ainda, sem o outro, o homem não pode existir.

28

[...] Para entrar en la historia no basta nacer físicamente como el animal, que permanece al margen de la
historia. Es necesario, por así decirlo, un segundo nacimiento, un nacimiento social. No se nace organismo
biológico abstracto, sino campesino o aristócrata, proletario o burgués, y ese es el punto capital. A esto se
agrega el hecho de nacer ruso o francés, etc., de nacer en 18… o 19… […] Es por ello que no debemos ignorar
este segundo nacimiento social y reducirlo todo al hecho biológico del nacimiento y de la vida de un
organismo tomado aisladamente (…) no existen siquiera problemas específicamente biológicos que puedan
resolverse por entero, si no se considera con precisión la situación social del organismo individual que se
estudia.28 […] (BAJTÍN, 1993, p. 174)
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Bakhtin chama a atenção para o fato de que a criança não nasce como um organismo
biológico isolado, e sim como membro de um grupo social (camponês, aristocrata, burguês,
etc.) que carrega posições axiológicas, marcas histórico-culturais, modos de compreensão e
atuação no mundo. Tais grupos estão localizados em um território (Rússia, França, etc.) que
não se trata apenas do espaço geográfico delimitado, mas de posição política, econômica,
ideológica, em determinada época histórica (século XVIII, XIX). Tudo isso (con) forma a
situação social e cultural do ser que nasce. Já Vigotski destaca a relação e a cooperação social
na lei geral do desenvolvimento humano, por meio do desenvolvimento do processo históricocultural que dá origem às funções psíquicas superiores. As funções psicológicas superiores da
criança, que são propriedades superiores específicas ao homem, surgem a princípio “como
formas de comportamento coletivo da criança, como formas de cooperação com outras
pessoas, e apenas posteriormente elas se tornam funções interiores individuais da própria
criança” (ibid., p. 10, grifo nosso).
Portanto, para Bakhtin e Vigotski, guardadas as especificidades teóricas, a alteridade é
ponto central, porque é na relação de alteridade que os sujeitos se constituem uns aos outros.
O sujeito humano se constitui e se altera, bem como constitui e altera os outros,
constantemente, por meio das relações com outros humanos e no meio que é social,
ideológico, histórico, cultural.
Podemos destacar a dimensão alteritária, em Vigotski, nos processos de imitação e de
colaboração, e, em Bakhtin, no processo de produção dos discursos.
Ao falar sobre a imitação não nos referimos a uma imitação mecânica, automática,
sem sentido, mas a uma imitação racional, baseada na compreensão da operação
intelectual que se imita. Quer dizer, por uma parte, restringimos o significado do
termo, referimo-lo unicamente à esfera de operações mais ou menos diretamente
relacionadas com a atividade racional da criança e, por outra, ampliamos o
significado do termo, empregando a palavra “imitação”, aplicando a toda atividade
que a criança não realiza sozinha, mas em colaboração com um adulto ou outras
crianças. Tudo o que uma criança não é capaz de realizar sozinha, mas pode
aprender sob a direção ou colaboração do adulto ou com ajuda de perguntas
orientadoras, é incluído por nós na área da imitação. (VYGOTSKI, 2006, p. 268)
(Tradução nossa) 29
29

Al hablar de la imitación no nos referimos a una imitación mecánica, automática, sin sentido, sino a una
imitación racional, basada em la comprensión de la operación intelectual que se imita. Es decir, por una parte
restringimos el significado del término, lo referimos únicamente a la esfera de operaciones más o menos
directamente relacionadas con la actividad racional del niño y, por outra, ampliamos el significado del término,
empleando la palavra “imitación”, aplicando a toda actividad que el niño no realiza por sí sólo, sino en
colaboración con un adulto u otros niños. Todo cuanto un niño no es capaz de realizar por sí mismo, pero
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[...] a experiência discursiva individual de qualquer pessoa se forma e se desenvolve
em uma interação constante e contínua com os enunciados individuais dos outros.
Em certo sentido, essa experiência pode ser caracterizada como processo de
assimilação - mais ou menos criador - das palavras do outro. Nosso discurso, isto é,
todos os nossos enunciados [...], é pleno de palavras dos outros, de um grau vário de
alteridade ou de assimilabilidade, de um grau vário de aperceptibilidade e de
relevância. Essas palavras dos outros trazem consigo a sua expressão, o seu tom
valorativo que assimilamos, reelaboramos, e reacentuamos. (BAKHTIN, 2010a, p.
294-295, grifos do autor)

Vigotski ressalta que a imitação é uma operação racional, intelectual da criança, e não
um processo mecânico e sem sentido. A criança imita outras crianças ou algum adulto na
realização de uma atividade humana, que, reiteramos, é sempre social, cultural e histórica. Ao
imitar, esta criança vai se inserindo, se enraizando, no mundo da cultura, vai se apropriando
dos sentidos daquela atividade ou ação, ampliando seu universo de referências, de
compreensão e atuação no mundo social.
A criança se relaciona com o outro a quem ela imita assim como se relaciona com o
outro que colabora com ela. Em colaboração, os processos de desenvolvimento são
impulsionados pelas trocas entre as pessoas, a orientação, a ajuda, a construção coletiva. A
colaboração é fundamental para a ampliação das possibilidades de realização de uma pessoa,
pois, ao elevar o grau das condições intelectuais, desperta processos internos de
desenvolvimento que entram em operação quando a criança se relaciona com outras pessoas
em seu ambiente e tem a cooperação de seus companheiros, criando zonas de
desenvolvimento iminente30.
Para Vigotski, imitação e colaboração são princípios do aprendizado humano de
natureza social e meios pelos quais a criança penetra na vida intelectual e cultural daqueles
com quem ela convive e se relaciona. A imitação e a participação em atividades coletivas com
outras crianças e/ou adultos possibilitam que a criança execute várias ações que vão muito

puede aprender bajo la dirección o la colaboración del adulto o con la ayuda de preguntas orientativas, es
incluido por nosostros en el área de la imitación. (VYGOTSKI, 2006, p. 268)
30
No Brasil, o conceito é mais conhecido como ‘zona de desenvolvimento proximal’. Paulo Bezerra, professor
de Literatura Russa pela Universidade de São Paulo e tradutor de textos de Vigotski, justifica o uso do termo
‘imediato’ em vez de proximal como sendo o correto na tradução da língua russa para a portuguesa, no prólogo
do livro A Construção do Pensamento e da Linguagem, da Editora Martins Fontes. Já a professora Zoia
Prestes, da Faculdade de Educação da UFF, também tradutora das obras de Vigotski, utiliza a palavra
‘iminente’, pois considera que este termo traduz com mais propriedade a ideia de proximidade e possibilidade
de que trata Vigotski.
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além dos limites de sua própria capacidade, ampliando suas condições de atuação. E nessa
dinâmica, a criança se altera, se transforma, se desenvolve, se humaniza.
Os processos de imitação e de colaboração coadunam-se com o processo de produção
dos discursos, na perspectiva de Bakhtin. Na linguagem verbal, segundo o autor, a palavra é
em parte do outro, pois o sujeito constrói seus discursos por meio da apreensão, assimilação,
reelaboração, reacentuação, apropriação do discurso do outro dentro do seu próprio sistema
de referência, ou fundo perceptivo, composto pelos conhecimentos prévios, valores, opiniões,
convicções, preconceitos, etc. Ao banharem seu mundo interior, estas palavras - que são
alheias - passam a ser confrontadas, confirmadas, provocando tensão e movimento,
ampliando e alterando o que o sujeito sabe. A palavra “só se torna “própria” quando o falante
a povoa com sua intenção, com seu acento, quando a domina através do discurso, torna-a
familiar com a sua orientação semântica e expressiva (BAKHTIN, 2010b). As palavras
alheias entram no contexto do discurso, sofrem uma reelaboração em diálogo com as palavras
do sujeito tornando-se palavras próprias-alheias e, então, são incorporadas ao mundo das
palavras interiores transformando-se em palavras autônomas, próprias.
Esse processo se desenvolve, como diz Freitas (2013), em uma (in) tensa luta
dialógica entre as palavras próprias e alheias. Quando Bakhtin apresenta a palavra do outro
como definidora da nossa atitude em relação ao mundo e ao próprio comportamento, introduz
e diferencia duas modalidades: palavra autoritária e palavra internamente persuasiva.
Enquanto a palavra autoritária se impõe a nós, exigindo nosso reconhecimento, emanando
autoridade, sendo, portanto, difícil modificar seus sentidos, a “palavra internamente
persuasiva se entrelaça com a nossa palavra, tornando-se metade nossa, metade de outrem.”
Além de organizar do interior as nossas palavras, desperta nosso pensamento e nossa palavra
autônoma. “São peculiaridades da palavra internamente persuasiva: o inacabamento de
sentido para nós, sua possibilidade de prosseguir, sua vida criativa no contexto de nossa
consciência ideológica, de nossas relações dialógicas com ela” (FREITAS, 2013, p. 99, grifos
da autora).
Goulart (2007) acrescenta que a palavra autoritária, ligada à religião, à política, à
moral, aos professores, entre outros, já se encontra unida à autoridade, e a força do seu
argumento liga-se ao passado hierárquico como valor que a fortalece e sustenta. Já a palavra
internamente persuasiva tem uma “produtividade criativa, no sentido de que pode reorganizar
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as palavras de nossos discursos em novos contextos, ao ingressar num inter-relacionamento
tenso, e mesmo conflituoso, com outras palavras internamente persuasivas” (p. 96).
Para Bakhtin e Vigotski, a linguagem é central no processo de formação da
consciência. No entanto, a unidade da linguagem nesse processo é diferente na concepção de
cada autor.
Na perspectiva bakhtiniana, a linguagem é mais do que um sistema normativo e mais
do que uma criação individual. Bakhtin ressalta que dois organismos biológicos em um meio
natural não produzem ato de fala. Para que a língua e a fala se tornem ato de linguagem, “a
unicidade do meio social e a do contexto social imediato são condições absolutamente
indispensáveis” (BAKHTIN, 2009, p. 73, grifo do autor). A linguagem é um fenômeno social
cuja unidade real da comunicação discursiva é o enunciado (id., 2010a, grifo do autor)
construído por meio da interação verbal. Na enunciação, tema e significação se interrelacionam. O tema tem significado determinado. “A significação é o estágio inferior da
capacidade de significar” (op. cit., 2009, p. 136, grifo do autor), é um potencial com
possibilidade de significar dentro de um tema concreto. A significação em estágio inferior
corresponde à investigação da palavra no sistema da língua, ou seja, da palavra dicionarizada.
A abordagem vigotskiana, diferente da de Bakhtin, defende que as propriedades do
pensamento verbal devem ser analisadas em sua totalidade a partir da unidade que conserva
estas propriedades, ou melhor, da forma elementar que une pensamento e fala, que é o
significado da palavra. O significado da palavra é a unidade indivisível de ambos os
processos: um fenômeno da fala e um fenômeno do pensamento. É um atributo
imprescindível e constitutivo da própria palavra e é também uma generalização ou um
conceito. Como generalização, representa o mais específico, o mais autêntico e indubitável
ato de pensamento. Logo uma palavra privada de significado não é uma palavra, mas um som
vazio (VIGOTSKI, 2007, 426). Para o autor, a relação entre o pensamento e a palavra é um
processo, um movimento do pensamento à palavra e da palavra ao pensamento: “O
pensamento não se exprime na palavra mas nela se realiza” (id., 2009, p. 409). Esta ideia
assemelha-se a de Bakhtin para quem a atividade mental se realiza na enunciação.
Silvestri e Blank (1993, p. 24) comparam as ideias destes teóricos, fazendo uma
síntese das conclusões semelhantes a que eles chegaram, a partir de seus campos de reflexão.
Elas apontam que ambos ressaltaram a construção da consciência a partir da interiorização da
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linguagem, a tessitura semiótica da consciência proporcionada pela linguagem interior, o
papel do diálogo nesses processos, a intervenção crucial do contexto e, portanto, a
necessidade da distinção entre significado e sentido para o enfoque semiótico.
Ambos defendem que a consciência humana se constitui e se desenvolve no processo
histórico, sendo um produto e não premissa da formação do homem. Assim, também na
língua, as palavras e seus significados se desenvolvem historicamente, modificam-se, alteramse, estabilizam-se em algum momento, mas não são estáticos. Os processos de formação do
pensamento e da linguagem são bastante complexos. Como afirma Vigotski (2009, p. 484), “a
relação entre pensamento e palavra é um processo vivo de nascimento do pensamento na
palavra. Palavra desprovida de pensamento é, antes de mais nada, palavra morta”.
Outro ponto de aproximação dos estudos de Bakhtin e Vigotski consiste na relevância
do meio que exerce influência decisiva no desenvolvimento das qualidades humanas
específicas - tanto aquelas que são inerentes aos homens por sua composição hereditária,
quanto as propriedades históricas, culturais, sociais, geográficas, políticas, etc., em um
espaço-tempo determinado.
O meio consiste numa fonte de desenvolvimento dessas propriedades e qualidades
humanas específicas e, sobretudo, no sentido de que é justamente no meio que
existem, desenvolvidas ao longo da história, tanto essas propriedades como as
qualidades humanas, que são inerentes aos homens também por força de sua
composição orgânica hereditária, mas existem em cada pessoa, porque essa pessoa é
membro de determinado grupo social, é uma certa unidade da história, vive numa
determinada época histórica e em determinadas condições históricas. (VIGOTSKI,
2010, p. 4)
Na estrada (“a grande estrada”) cruzam-se num único ponto espacial e temporal os
caminhos espaço-temporais das mais diferentes pessoas, representantes de todas as
classes, situações, religiões, nacionalidades, idades. Aqui se podem encontrar por
acaso, as pessoas normalmente separadas pela hierarquia social e pelo espaço,
podem surgir contrastes de toda espécie, chocarem-se e entrelaçarem-se diversos
destinos. As séries espaciais e temporais dos destinos e das vidas dos homens se
combinam de modo peculiar, complicando-se e concretizando-se pelas distâncias
sociais, que não são superadas. Este é o ponto de enlace e o lugar onde se realizam
os acontecimentos. Parece que o tempo se derrama no espaço e flui por ele
(formando os caminhos); daí a tão rica metaforização do caminho-estrada: “o
caminho da vida”, “ingressar numa nova estrada”, “o caminho histórico” e etc.; a
metaforização do caminho é variada e muito planejada, mas o sustentáculo principal
é o transcurso do tempo. (BAKHTIN, 2010b, p. 349-350, grifo do autor)

A relação entre o homem e o meio é denominada por Vigotski de situação social de
desenvolvimento. Esta relação é peculiar, única, específica, irrepetível e, sobretudo social,
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desde a fase da infância, porque, além dos traços biológicos, cada pessoa faz parte de um
determinado grupo social que tem valores, cultura, modos próprios de compreensão e ação no
mundo. Grupo social que não vive isolado, mas se relaciona com outros grupos sociais, que
estão localizados em determinadas regiões, que vivem sob determinadas condições
econômicas, climáticas, políticas, sociais, etc., em um tempo histórico específico. A situação
social do desenvolvimento é o ponto de partida para todas as mudanças dinâmicas que
ocorrem no desenvolvimento ao longo da vida humana. A realidade é a verdadeira fonte do
desenvolvimento, a possibilidade de que o social se transforme em individual (VYGOTSKI,
2006, p. 264).

Articulando com o pensamento de Bakhtin, pode-se entender o meio social a partir da
noção de cronotopo. Em seu estudo sobre o romance, em especial, o de Rabelais, Bakhtin
apresenta a ideia de cronotopo como a indissolubilidade de espaço e de tempo, sendo que o
tempo é considerado a quarta dimensão do espaço. Na literatura, cronotopo é uma categoria
da forma e do conteúdo que realiza a junção dos índices espaciais e temporais em um todo
inteligível e concreto. Cronotopo trata de uma produção histórica e designa um lugar coletivo,
espécie de matriz espaço-temporal de onde as várias histórias se contam ou se escrevem
(AMORIM, 2010). No excerto acima, ao trazer a metáfora da estrada como “caminho da
vida”, Bakhtin ilustra possibilidades da situação social do desenvolvimento definida por
Vigotski. O encontro na “estrada” entre diferentes pessoas reúne a diversidade de classes,
situações, gerações, etc., e promove contrastes, choques, enlaces, alterações e mudanças nos
vários “destinos”, impulsionando o desenvolvimento, e enfim, constituindo a vida humana no
espaço e no tempo histórico-cultural.
A inserção do homem na realidade sociocultural e a influência do meio imprimem, em
cada ser humano, marcas da espécie, dos grupos sociais, da coletividade, que vem se
transformando ao longo da história. Marcas coletivas que são apropriadas de maneira
singular, individual, por cada sujeito, de acordo com as possibilidades de compreensão e de
tomada de consciência, em cada situação que ele vivencia.
Para nos orientar na busca e na interpretação de algumas destas marcas - coletivas e
individuais - nas histórias e desenhos das crianças, procuramos articular as ideias de Bakhtin e
Vigotski à metodologia indiciária de Ginzburg, que apresentamos a seguir.
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2.2 A PERSPECTIVA INDICÁRIA DE GINZBURG

A complexidade da busca de aspectos considerados característicos de linguagens
sociais das crianças, a escassa produção acadêmica contemplando a concepção de linguagem
social, a ancoragem da pesquisa na abordagem histórico-cultural e os objetivos do estudo
levaram-nos ao encontro da metodologia indiciária, elaborada pelo historiador italiano Carlo
Ginzburg.
O paradigma indiciário, com orientação específica de cunho qualitativo, remete aos
ofícios de profissionais, como médicos, detetives, caçadores, historiadores que, para remontar
ou recriar uma realidade complexa, que não está diretamente disponível à apreciação, buscam
maneiras de interpretá-la, analisando sintomas, sinais, pistas, detalhes. É partindo de dados
aparentemente negligenciáveis, dos pormenores, das minúcias, que eles conseguem dar
coerência a uma série de eventos e explicar fenômenos e acontecimentos.
Esta forma de conhecer, embora seja antiga, desponta nas ciências humanas no final
do século XIX. Ginzburg (1989 [2014]) destaca três representantes que tinham formação em
medicina e aplicavam o modelo da semiótica médica em áreas distintas: Giovani Morelli, que
analisa detalhes de quadros pintados para distinguir os originais das cópias; Conan Doyle, que
cria o personagem Sherlock Holmes, detetive que inova na busca de pistas nos procedimentos
de investigação policial, e Freud, que desenvolve a teoria e a técnica psicanalítica, com base
em sintomas. O autor faz uma analogia entre os métodos, dizendo que as “pistas talvez
infinitesimais permitem captar uma realidade mais profunda, de outra forma inatingível. [...]
sintomas (no caso de Freud), indícios (no caso de Sherlock Holmes), signos pictóricos (no
caso de Morelli)” (p. 150).
Continuando a explanação sobre o paradigma indiciário, o historiador compara a
pesquisa aos fios de um tapete, dizendo que a coerência do desenho do tapete se verifica de
acordo com as várias direções que os olhos percorrem. O tapete seria o paradigma que remete
a um modelo epistemológico comum que se articula a diferentes disciplinas, muitas vezes
ligadas entre si, pois tomam de empréstimo métodos ou termos-chave. Ginzburg afirma que,
com o aparecimento das ciências humanas, o conjunto das disciplinas indiciárias se modifica
profundamente. A medicina se afirma por seu prestígio epistemológico e social e se torna
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referência explícita ou implícita de todas as ciências humanas, com o paradigma indiciário da
semiótica, que remete à tríade Morelli-Freud-Conan Doyle.
As regras deste tipo de investigação não podem ser formalizadas nem
preestabelecidas, porque “Ninguém aprende o ofício de conhecedor ou de diagnosticador
limitando-se a pôr em prática regras preexistentes. Nesse tipo de conhecimento entram em
jogo (diz-se normalmente) elementos imponderáveis: faro, golpe de vista, intuição” (ibid, p.
179), porque a realidade não se revela de maneira transparente, mas é opaca.
Devem-se buscar, nessa opacidade, as zonas privilegiadas que são justamente os sinais
e os indícios que permitem decifrar a realidade e conectar intimamente os fenômenos que não
se dão a conhecer de modo direto. Este é “o ponto essencial do paradigma indiciário ou
semiótico

[que]

penetrou

nos

mais

variados

âmbitos

cognoscitivos,

modelando

profundamente as ciências humanas” (ibid., p. 177).
Porém, a investigação indiciária para conhecer experiências cotidianas, ou melhor,
situações em que os dados são únicos, insubstituíveis e decisivos aos olhos das pessoas
envolvidas, colocou as ciências humanas diante de um dilema, imposto a partir do estatuto
científico das ciências da natureza, a partir de Galileu: “assumir estatuto cientifico frágil para
chegar a resultados relevantes, ou assumir estatuto científico forte para chegar a resultados de
pouca relevância” (ibid., p. 178).
Preocupado em definir princípios metodológicos que garantissem rigor às
investigações indiciárias, uma vez que, nesta perspectiva, o interesse do pesquisador está em
olhar os dados em sua singularidade, Ginzburg propõe que o rigor seja flexível. Isto significa
que o rigor metodológico é diferente do que fora instaurado pelas ciências experimentais.
Partindo deste princípio, Abaurre, Fiad e Mayrink-Sabinson (1997, p. 13-14) apontam
que, no interior do rigor flexível, são considerados outros elementos, tais como “a intuição do
investigador na observação do singular, do idiossincrático, bem como sua capacidade de, com
base no caráter iluminador desses dados singulares [...], formular hipóteses explicativas
interessantes para aspectos da realidade que não são captados diretamente”.
Para as autoras, as questões metodológicas cruciais do trabalho com indícios dizem
respeito:
1. Aos critérios de identificação dos dados a serem tomados como representativos do
que se quer tomar como a “singularidade que revela”, uma vez que, em um sentido
trivial do termo, qualquer dado é um dado singular; 2. Ao conceito mesmo de “rigor
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metodológico”, que não pode aqui ser entendido no mesmo sentido em que é tomado
no âmbito de paradigmas de investigação centrados nos procedimentos
experimentais, na replicabilidade e na quantificação. (ABAURRE, FIAD e
MAYRINK-SABINSON, 1997, p. 14)

Além disso, elas acrescentam que este tipo de investigação necessita de procedimentos
abdutivos. A ideia de abdução, elaborada pelo norte-americano Charles Sanders Peirce (18391914), que se dedicou por muitos anos aos estudos da semiótica, foi incorporada à
metodologia indiciária.
Abdução é definida como conjectura, formulação de um prognóstico geral, sem a
previsão de um resultado bem sucedido. De acordo com Sebeok e Umiker-Sebeok (1983, p.
19-20), para que haja o incremento do conhecimento, Pierce argumenta que é preciso assumir
que a mente do homem possui “um ajustamento natural para imaginar teorias corretas de
certos tipos, certo princípio de abdução” que estipula um limite para admissão de uma
hipótese, como se fosse uma espécie de instinto que se desenvolveu no decorrer da evolução.
Para Pierce, explicam os autores (ibid.), o conhecimento é um emaranhado de
hipóteses puras que são confirmadas e refinadas pela indução, e só pode avançar para além do
olhar do observador se este fizer, a cada passo, uma abdução. Sendo assim, elementos que
formam uma hipótese estão presentes na mente antes que se possa cogitá-los. Logo, a
formação de uma hipótese é “um ato de introvisão”, uma “sugestão abdutiva” que vem “como
um relâmpago”, reunindo aquilo que nunca se tinha sonhado e fazendo “brilhar a sugestão
nova diante de nossa contemplação” (SEBEOK e UMIKER-SEBEOK, 1983, p. 22-23).
Pierce considera que a abdução é “o primeiro degrau do raciocínio científico”,
“argumento originário” ou o “único tipo de argumento que inicia uma nova ideia”, devido à
confiança instintiva na percepção das conexões entre os aspectos do mundo (ibid., p. 23). É
pela via da abdução que o conhecimento se torna aplicável.
Diferente da indução, que se inicia com uma hipótese sem relação com um fato
particular que sustente uma teoria, a abdução começa com um fato, sem uma teoria prévia,
mas motivada pela necessidade teórica de explicação dos fatos surpreendentes. Melhor
dizendo, a indução persegue fatos e sugere a experimentação de hipóteses enquanto a abdução
persegue uma teoria e são os fatos que sugerem hipóteses (ibid., p. 32).
Eco (1983, p. 226) também analisa o conceito de abdução, afirmando que é o
“princípio geral que regula todo o conhecimento humano” e que muitas pesquisas atuais têm

61

feito uma identificação dos procedimentos conjeturais e indiciários com a abdução. O autor
destaca algumas áreas que têm se esforçado para buscar leis gerais bem como causas
específicas e idiossincráticas, indicando que “descobertas científicas, investigações médicas e
criminais, reconstituições históricas, interpretações filológicas de textos literários são todos
casos de pensamento conjectural” (ibid., p. 227, grifo do autor). Eco acrescenta que, no
sentido apresentado por Pierce, a abdução é criativa porque nossa mente é criativa, inventa
novas regras e novas leis, faz suposições razoáveis que, sendo confirmadas, podem conduzir a
uma mudança de paradigma (p. 229).
A abdução é, portanto, um tipo de inferência que orienta na interpretação de marcas,
de indícios. Mas não acontece de uma só vez, é processual, segue passo a passo, até chegar a
uma explicação, tal como fazem os detetives que vão coletando várias provas em uma
investigação policial.
No caso específico de nossa pesquisa, acreditamos que os procedimentos abdutivos em
uma abordagem indiciária contribuem para entendermos mais profundamente os modos como
as crianças pequenas compreendem e se expressam no mundo, revelando tanto características
gerais do grupo de crianças como manifestações de singularidade. Essa direção metodológica
nos possibilita perceber a repetição sistemática de algumas marcas, aspectos que aparecem de
maneiras variadas e aqueles que são individuais, singulares.
Nosso interesse teórico está voltado tanto para o singular, o idiossincrático, como para
os traços regulares, sistemáticos e gerais. Concordamos com Abaurre, Fiad e MayrinkSabinson (1997) que dizem que precisamos buscar também conhecer a totalidade, porque as
questões relativas ao comportamento virtual de um sujeito universal e ao comportamento real
e indiciário de sujeitos singulares da linguagem permitem o desvelamento das regularidades
subjacentes e a visualização dos “contornos de modelos teóricos dialeticamente estruturados
em torno de um conjunto de problemas relevantes para a compreensão da complexidade da
relação entre um sujeito e um objeto que estão continuamente a modificar-se, nos movimentos
mesmos dessa relação” (p. 23).
Este entendimento se coaduna com a concepção histórico-cultural, base do nosso
estudo, cujo princípio fundamental é a relação entre os sujeitos e os diferentes papéis sociais e
discursivos que assumem, em situações reais de interlocução. No nosso estudo, remetemo-nos
às situações reais de interlocução no processo de uma atividade escolar que resultou na
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produção de desenhos e histórias por crianças da Educação Infantil, de um determinado grupo
sociocultural. Estas crianças, sujeitos da nossa pesquisa, expressaram de maneiras peculiares,
singulares, e também coletivas e gerais, suas compreensões do mundo, dentro de um contexto
particular.
O contexto diz respeito ao espaço e tempo cultural e historicamente situados - aqui e
agora específicos -, e, simultaneamente, é elo que une acontecimentos macro e microssociais.
O contexto é a referência mais imediata para os sujeitos e também “pode ser visto como uma
arena, delimitada por uma situação e um tempo, onde se desenrola a atividade humana. É uma
unidade de cultura” (GRAUE e WALSH, 2003, p. 25).
Neste sentido, Freitas (2002) pondera que os estudos qualitativos na abordagem sóciohistórica valorizam os aspectos descritivos e as percepções pessoais, focalizando o particular
como instância da totalidade social, a fim de compreender tanto os sujeitos envolvidos, como
o contexto. Buscando abarcar, de certo modo, a totalidade, deve-se levar em conta todos os
componentes de uma dada situação nas interações e influências recíprocas.
Para empreender uma interpretação na perspectiva histórico-cultural, é preciso atentar,
então, para a relação entre a situação local e o contexto mais alargado, às relações de poder e
de conhecimento nas circunstâncias particulares, regionais e contemporâneas. Graue e Walsh
alertam que, quando se volta o foco para o significado socialmente construído, deve-se ter em
mente que “esse significado é partilhado, pelo menos pelas crianças em estudo e,
provavelmente, por outras como elas. Mais ainda, este significado foi construído em
circunstâncias contemporâneas das quais o contexto local é exemplo e no qual ele se situa”
(ibid., p. 26). Por este motivo, para Freitas (2002), o trabalho de pesquisa deve se preocupar
em compreender os eventos, descrevê-los e procurar possíveis relações, integrando o
individual com o social.
Diante do que foi apresentado, precisamos refletir sobre a postura e o papel do
pesquisador na orientação metodológica histórico-cultural associada ao paradigma indiciário.
O investigador é um sujeito social, cultural e histórico, que traz suas vivências,
valores, crenças, interesses, sentimentos, entendimentos, pressupostos, pontos de vista,
inferências sobre a realidade social que vão determinar os caminhos do estudo, dentro de suas
possibilidades e de seus limites pessoais na interpretação e compreensão do material de
pesquisa.
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Vários autores brasileiros têm debatido sobre essa questão. Freitas (2002) pondera que
é relevante a contextualização do pesquisador, pois ele é um ser social que “faz parte da
investigação e que leva para ela tudo aquilo que o constitui como um ser concreto em diálogo
com o mundo em que vive”. Sendo assim, é a partir do lugar sócio-histórico em que se situa e
das relações que estabelece com os sujeitos, que ele empreenderá suas interpretações. A
autora se baseia em Bakhtin (2009), lembrando que as pessoas têm horizontes sociais
definidos que orientam suas formas de compreender e de se relacionar com os interlocutores
nas situações sociais. Para ela, o investigador constrói suas deduções, motivações e
apreciações a partir das situações sociais e do lugar que ocupa. Isto significa que a “leitura
que faz do outro e dos acontecimentos que o cercam está impregnada do lugar de onde fala e
orientada pela perspectiva teórica que conduz a investigação” (FREITAS, 2002).
Lüdke e André (1986, p. 3) assinalam que o pesquisador reflete em seu trabalho os
valores e os princípios importantes em uma sociedade e época determinadas, porque ele é
membro de um tempo e de uma sociedade específicos. Logo, sua maneira de ver mundo, seus
locais de partida, “os fundamentos para a compreensão e explicação desse mundo irão
influenciar a maneira como ele propõe suas pesquisas ou, em outras palavras, os pressupostos
que orientam seu pensamento vão também nortear sua abordagem de pesquisa”.
Monteiro (1998, p. 14), de modo parecido, destaca que o “pesquisador penetra seu
ambiente de pesquisa com toda a sua história, com o peso da sua identidade pessoal”. E é com
esta carga que ele vai interpretar e reconstruir o sentido da experiência dos sujeitos da
pesquisa. O investigador precisa, portanto, ter consciência de quais são os seus próprios
pressupostos e preconceitos, ou melhor, de tudo que possa marcar, de uma maneira ou de
outra, suas interpretações.
Para Silva, Barbosa e Kramer (2008, p. 93), o pesquisador deve descrever
profundamente o lugar de onde fala, escuta e como explicita esses lugares, e cuidar de
explicar também de onde os sujeitos pesquisados falam ou agem. As autoras alertam que o
local de onde o investigador observa interfere em sua interpretação, daí a importância dele
expor o lugar social e político de onde observa, “para além do lugar físico, explicitando
relações de força, poder, desigualdade e modos de exercício de autoridade”. É necessário
conhecer, descrever e considerar “o material concreto em que as relações vão sendo
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estabelecidas e em que são tecidas histórias”, material que é constituído pela classe social,
indicadores sócio-econômicos, inserção e práticas sociais e culturais do próprio pesquisador.
Graue e Walsh (2003, p. 93) também ressaltam a importância da conceptualização do
investigador e de seu trabalho em um determinado contexto que inclui, além do aspecto físico
do campo, as condições que ele traz à pesquisa: história pessoal, perspectiva de investigação,
tema do projeto e escolhas metodológicas.
Quanto ao papel e à postura do investigador, concordamos com as autoras acima
(ibid., p. 81) que dizem há três dimensões no ato de pesquisa: o interpessoal, o metodológico
e o teórico que formam um todo que se influencia mutuamente, não estão separados e sim
unidos.
O pesquisador faz parte da situação de pesquisa, suas ações, decisões e efeitos que
geram também constituem elementos de análise. O que ele busca na pesquisa não é a precisão
do conhecimento, mas a profundidade, a densidade, na compreensão dos fenômenos, das
relações. Deste modo, como diz Freitas (2002), durante o processo de estudo, o investigador
está em constante aprendizagem, transformando-se e ressignificando o campo.
Com esta clareza, o pesquisador deve ir ao encontro dos sujeitos, buscar uma
aproximação para conhecê-los, observá-los, tentar captar e entender o que e como eles olham
para produzir suas interpretações. Este é o começo do processo.
Em seguida, o investigador deve se afastar, se deslocar, “retornar ao seu lugar, que é
necessariamente exterior à vivência do retratado [sujeito pesquisado], para sintetizar ou
totalizar o que vê, de acordo com seus valores, sua perspectiva, sua problemática”
(AMORIM, 2006, p. 96).
O movimento de aproximação para conhecer o lugar, o tempo e os valores dos outros
sujeitos e de distanciamento para conhecê-los mais gera um excedente de visão, a
possibilidade de ver os que eles não veem. Na perspectiva de Bakhtin (2010a, p. 23):
O excedente de minha visão é o broto em que repousa a forma e de onde ela
desabrocha como uma flor. Mas para que esse broto efetivamente desabroche na flor
da forma concludente, urge que o excedente de minha visão complete o horizonte do
outro indivíduo contemplado sem perder a originalidade deste. Eu devo entrar em
empatia com esse outro indivíduo, ver axiologicamente o mundo de dentro dele tal
qual ele o vê, colocar-me no lugar dele, e depois de ter retornado ao meu lugar,
completar o horizonte dele com o excedente de visão que desse meu lugar se
descortina fora dele, convertê-lo, criar para ele um ambiente concludente a partir
desse excedente da minha visão, do meu conhecimento, da minha vontade e do meu
sentimento. (grifo nosso)
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Para ter a dimensão do mundo do outro e tentar entender como ele o compreende, é
necessário entrar em empatia com o sujeito, mas não fundir-se com ele nem apagar-lhe os
traços, as marcas, sua originalidade. Deve-se assumir um lugar de fora, exotópico, para ver o
entorno, o contexto - que não é mero acessório, e sim parte constitutiva do mundo do sujeito -,
para ampliar a visão e dar a forma concludente, completar o horizonte do sujeito
contemplado. O afastamento é que possibilita ao contemplador, ao pesquisador, ver com mais
acabamento o que os sujeitos envolvidos não conseguem perceber.
Com base em Bakhtin, Amorim chama a atenção para o conceito de exotopia no
trabalho de pesquisa em ciências humanas, entendidas pelo autor como ciências do texto, do
homem como ser falante e produtor de textos. Isto significa que investigador e sujeito
pesquisado produzem textos, conferindo às ciências humanas um caráter dialógico. A autora
adverte que o texto do pesquisador não pode silenciar o texto do pesquisado, e sim fazer uma
restituição das “condições de enunciação e de circulação que lhe conferem as múltiplas
possibilidades de sentido”. Do mesmo modo, “o texto do pesquisado não pode fazer
desaparecer o texto do pesquisador, como se este se eximisse de qualquer afirmação que se
distinga do que diz o pesquisado” (AMORIM, 2006, p. 98).
Ao descrever e explicar relações e compreensões dos sujeitos de determinado grupo
sociocultural, em um determinado contexto, e elaborar suas interpretações, o investigador está
promovendo uma dupla interpretação, à medida que procura descrever os sentidos dos
participantes por meio da criação dos seus próprios sentidos (GRAUE e WALSH, 2003).
Bakhtin, ao discutir a relação entre autor e personagem, enfatiza, no curso de sua obra,
as dimensões estética e ética, chamando a atenção para a responsabilidade e responsividade
do autor no ato de criação literária. Bakhtin (2010a, p. 22) afirma, entre outras coisas, que a
“contemplação estética e o ato ético não podem abstrair a singularidade concreta do lugar que
o sujeito desse ato e da contemplação artística ocupa na existência”. O posicionamento
axiológico do autor-criador, que envolve coordenadas que podem ser contraditórias, é
fundamental para a construção da personagem, do outro. De modo semelhante, na elaboração
de uma pesquisa, os valores do pesquisador são determinantes na relação com os sujeitos
investigados. Ele assume, portanto, grande responsabilidade e responsividade estética e ética
ao dar acabamento ao pesquisado, ao outro. Nas palavras de Bakhtin (ibid., p. 4): “O que na
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vida, na cognição e no ato chamamos de objeto definido só adquire determinidade na nossa
relação com ele: é nossa relação que define o objeto e sua estrutura e não o contrário”.
Em nossa posição de pesquisadora, aproximamo-nos e encontramos as crianças
pequenas, sujeitos da pesquisa, em diferentes momentos e espaços: no âmbito profissional, na
escola investigada, quando atuamos como professora de muitas destas crianças; no âmbito
pessoal, quando vivenciamos situações com crianças nos grupos sociais de que participamos e
quando parentes ou amigos relataram episódios com crianças pequenas.
Do nosso lugar único, singular, individual e, ao mesmo tempo coletivo, cultural, social
e histórico, com o que construímos até o momento e trouxemos ao estudo, com nossas
intencionalidades, possibilidades e limites de interpretação, apresentamos a tese.
Aprofundamos alguns aspectos, omitimos outros e tantos mais nos passaram despercebidos.
Escolhemos e selecionamos algumas características em vez de outras, valemo-nos da nossa
posição de observadora privilegiada e, com nosso excedente de visão, trazemos desenhos e
histórias de crianças pequenas, buscando interpretá-los e dar-lhes um ‘acabamento
provisório’, oximoro que nos parece coerente com o referencial teórico-metodológico que
assumimos.
Nossa tese constrói um sentido possível do que existe, é um texto organizado de
determinado modo, um caminho de análise e interpretação que implicou decisões e escolhas.
Como dizem Graue e Walsh, (2003, p. 267), “tal como o cristal reflete cores e padrões
diferentes consoante a localização do observador, diferentes representações textuais focalizam
a atenção em facetas diferentes”. E como adverte Zabalza (2004, p. 130-131), com relação à
análise que faz de diários de professores, se outra pessoa, outro pesquisador, interpretasse os
desenhos e histórias das crianças, “poderia encontrar neles outros aspectos que me [nos]
passaram despercebidos e, poderia igualmente, fazer um tratamento distinto dos conteúdos
das narrações”. E acrescenta que é justamente “o contexto de incertezas em que o pesquisador
aceita se situar [que] faz parte da grandeza e da limitação das pesquisas qualitativas.”
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2.3 O CONCEITO DE LINGUAGENS SOCIAIS DE BAKHTIN

O conceito de linguagens sociais encontra-se de maneira esparsa nas obras de Bakhtin
e é pouco aprofundado. Os livros Questões de Literatura e Estética (2010b) e Teoria do
Romance I: A estilística (2015) são as principais referências que utilizamos neste trabalho.
Trazemos alguns aspectos da complexa arquitetônica teórica de Bakhtin acerca da
linguagem, antes de tratarmos especificamente do conceito de linguagens sociais, fundamento
da tese.
Ao elaborar a teoria da enunciação, Bakhtin (2009) apresenta e critica duas tendências
teóricas: a do subjevitismo idealista e a do objetivismo abstrato, que, no seu entendimento,
isolam e delimitam a linguagem como objeto de estudo específico. Enquanto a primeira
orientação dá relevo às características individuais do sujeito, na segunda, é o sistema
linguístico em si - formas fonéticas, gramaticais e lexicais da língua -, que ganha ênfase. O
autor considera que estas concepções de linguagem são incompletas, pois não dão conta de
toda sua complexidade como fenômeno social. No entanto, Bakhtin não nega a existência e a
contribuição destas correntes de estudo, reconhecendo a importância dos aspectos normativos
e estáveis do sistema linguístico.
Bakhtin (2010b, 2015) define a língua comum, única ou nacional, como um sistema de
normas linguísticas, um núcleo linguístico sólido e resistente da linguagem oficialmente
reconhecida. A língua única representa os processos históricos para unificação e centralização
linguística, no dizer do autor, “uma expressão das forças centrípetas da língua”. Wertsch
(1991, p. 76), citando Clark e Holquist (1984), diz que a noção de uma linguagem nacional
unitária é uma “ficção acadêmica” que plana sobre os efeitos de forças centrífugas que
buscam estratificá-la e mudá-la.
É o sistema de formas elementares dos símbolos linguísticos da língua comum que
obriga as pessoas, que convivem e compartilham de determinados contextos socioculturais e
geográficos, a falarem de determinada forma, assegurando o entendimento na comunicação
prática. Por outro lado, tais regras não se impõem abstrata ou definitivamente, mas agem
como
“forças criadoras da vida da língua, que superam o heterodiscurso da linguagem,
unificam e centralizam o pensamento verboideológico, criam no interior da língua
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nacional heterodiscursiva um núcleo linguístico firme e estável da língua literária
oficialmente reconhecida ou protegem essa língua já formada contra a pressão do
crescente heterodiscurso31”. (BAKHTIN, 2015, p. 40, grifo do autor)

Em outras palavras, a língua somente pode ser considerada única na perspectiva do
sistema gramatical como conjunto de formas normativas. A língua nacional e comum tem
limites, visto que a linguagem se constitui e se realiza na vida social, no meio concreto e vivo,
que evolui continuamente na história. É na vida social que os elementos da língua, que são
estáveis e idênticos em si mesmos, vão sendo carregados de variados conteúdos de sentidos e
de valores, de “uma pluralidade de mundos concretos, de perspectivas literárias, ideológicas e
sociais” que irão ressoar de diferentes maneiras (id., 2010b, p. 96). A linguagem é produto da
atividade humana coletiva e reflete em todos os seus elementos tanto a organização
econômica como a sociopolítica da sociedade que a gerou (BAJTÍN, 1993).
Assim a língua vive, se amplia e se aprofunda em um processo dinâmico de
contradição e embate de forças que se tensionam para manter a centralização verbo-ideológica
e a união, por um lado, e, por outro, para buscar a descentralização e desunificação. A língua
está em desenvolvimento e transformação constantes, não apenas na formação de dialetos,
como também, essencialmente, na formação das línguas sócio-ideológicas de grupos,
profissões, gêneros, gerações, etc. A língua “comum” atua no meio do plurilinguismo real e é
muito estratificada (op. cit, p. 82).
Com base na perspectiva bakhtiniana, Goulart (2014, p. 167) pondera que o sistema de
formas não pode explicar os fatos linguísticos, porque são fatos vivos e em evolução. É no
processo contínuo e dinâmico da vida que a língua dura e perdura. Isto significa que a língua
não é transmitida nem recebida pronta para ser usada, nós “penetramos na corrente da
comunicação verbal; ou melhor, somente quando mergulhamos nessa corrente é que a
consciência desperta e começa a operar”.

31

O tradutor Paulo Bezerra, no prefácio da Teoria do Romance I: A estilística, publicado pela Editora 34 (2015),
explica que a palavra russa raznorétchie é formada por ráznie (diversos) e riétchi (discursos, falas). Daí sua
opção pelo uso do termo heterodiscurso que, de acordo com o tradutor, exprime o sentido original atribuído
por Bakhtin à noção de “diversidade de discursos”. No Brasil, os termos mais usados nas traduções dos livros
do autor são: heteroglossia e plurilinguismo.
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Os aspectos normativos e estáveis dos símbolos linguísticos são importantes, mas
representam “um minimum de compreensão na comunicação prática”. Bakhtin se dedica ao
estudo da língua como concepção de mundo, “a língua ideologicamente preenchida, a língua
enquanto cosmovisão e até como uma opinião concreta que assegura um maximum de
compreensão mútua em todos os campos da vida ideológica” (2015, p.40, grifo do autor).
A língua única não é dada, e sim estabelecida e indicada em cada momento da sua
vida, opondo-se à diversidade dos discursos, ao heterodiscurso real. Porém, ao mesmo tempo,
a língua comum é uma força que supera e impõe limites ao heterodiscurso, assegurando a
máxima compreensão e se cristalizando na unidade real, ainda que relativa, da linguagem
falada, habitual, do dia a dia (BAKHTIN, 2010b, 2015).
O autor reitera que a língua nacional é viva, está em processo dinâmico de formação e
desenvolvimento, em meio a embate de forças que visam manter a união, a centralização
verboideológica, e a processos incessantes de descentralização e separação que se manifestam
na estratificação da língua em camadas e na diversidade discursiva.
A língua é estratificada em camadas, em cada momento de seu desenvolvimento e
transformação, tanto nos dialetos como, principalmente, na formação das linguagens
socioideológicas do heterodiscurso que abarcam as linguagens de grupos sociais,
profissionais, de gêneros, linguagens de gerações, etc. A “estratificação factual e
diversamente discursiva não são apenas a estática da vida da língua, mas também a sua
dinâmica. A estratificação e o heterodiscurso se ampliam e se aprofundam enquanto a língua
está viva e em desenvolvimento” (BAKHTIN, 2015, p. 41).
Assumindo que, a partir de uma língua única nacional, diferentes campos do saber,
diferentes grupos profissionais, diferentes grupos sociais, diferentes grupos etários, entre
outros, produzem diferentes e diversos discursos ou linguagens, Bakhtin definiu e analisou as
linguagens sociais. As linguagens sociais não são um conjunto de traços linguísticos e sim
representam um conjunto concreto e vivo da singularidade social, do horizonte social que se
destaca no interior de uma língua única formada ao longo da história no heterodiscurso (ibid.,
2015).
O conceito de linguagens sociais é apresentado por Bakhtin na teoria do romance,
pois, para ele o romance é um heterodiscurso social que se organiza de maneira artística e
com uma diversidade de linguagens. Em sua análise de obras literárias, sobretudo as de
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Dostoiéviski e Rabelais, encontra múltiplas possibilidades de vida humana, no que se refere
aos relacionamentos, modos de organização social, etc. A literatura é, portanto, uma fonte
para pensar a linguagem na vida social e o funcionamento da sociedade.
O autor apresenta as seguintes premissas do gênero romanesco:
A estratificação interna de uma língua nacional única em dialetos sociais, modos de
falar de grupos, jargões profissionais, as linguagens dos gêneros, as linguagens das
gerações e das faixas etárias, as linguagens das tendências e dos partidos, as
linguagens das autoridades, as linguagens dos círculos e das modas passageiras, as
linguagens dos dias sociopolíticos e até das horas (cada dia tem sua palavra de
ordem, seu vocabulário, seus acentos), pois bem, a estratificação interna de cada
língua em cada momento de sua existência histórica é a premissa indispensável do
gênero romanesco [...] (BAKHTIN, 2015, p. 29-30)

A estratificação interna da língua nacional, que inspira o romance, caracteriza a
dinâmica da língua na vida, “através do heterodiscurso social e da dissonância individual, que
medra no solo desse heterodiscurso, o romance orquestra todos os seus temas, todo o seu
universo de objetos e sentidos que representa e exprime”. No romance, há o discurso do autor,
dos narradores, dos heróis, há gêneros intercalados que são “unidades basilares de
composição” que admitem, entre si, “uma diversidade de vozes e uma variedade de nexos e
correlações” que sempre dialogam, em maior ou menor grau. “Tais nexos e correlações
especiais entre enunciados e linguagens, sua fragmentação em filetes e gotas de
heterodiscurso social e sua dialogização constituem a peculiaridade basilar da estilística
romanesca, seu specificum” (ibid., grifo do autor).
As linguagens que formam o heterodiscurso vêm da estratificação da língua única
(dialetos sociais, modos de falar de grupos, jargões profissionais, as linguagens dos gêneros,
as linguagens das gerações e das faixas etárias, etc.). Em outras palavras, o heterodiscurso
congrega “todas as manifestações da experiência humana individual e social e da vida das
ideias” dentro de “um universo discursivo povoado por uma diversidade de linguagens e
vozes sociais, que são pontos de vista específicos sobre o mundo, formas de sua compreensão
verbalizada, horizontes semânticos e axiológicos” (ibid., p.13).
Cada camada ou grupo social, cada geração, cada profissão, cada idade tem suas
linguagens, com vocabulário próprio e sistema de acentos específicos, em cada época
histórica da vida ideológica e verbal. Estas linguagens são socialmente típicas, localizadas,
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limitadas e coexistem com outras linguagens do passado e até do futuro, em um processo
contínuo e dinâmico (BAKHTIN, 2010b).
As linguagens sociais, com lógicas e necessidades interiores, deixam transparecer as
imagens dos falantes em sua concretude social e histórica, na representação do seu universo
social. Conforme afirma Wertsch (1991), são “tipos sociais de fala”, discursos próprios de
estratos específicos da sociedade (de acordo com a profissão, a idade, etc.) em sistemas
sociais dados e em momentos determinados.
O que distingue e caracteriza as linguagens sociais são as formas de orientação
intencional, a interpretação e a apreciação concreta do mundo. As linguagens sociais são
compostas por conteúdos estabelecidos, específicos, e se realizam em direções bem definidas.
Formam-se em grupos determinados nos quais os sujeitos se identificam e conformam modos
próprios de falar, de interpretar, de representar e de agir no mundo sociocultural e ideológico.
Para Goulart (2007, p. 95-96), as linguagens sociais são impregnadas de apreciações
concretas, pois estão unidas a objetos, áreas expressivas de conhecimento e gêneros. Estas
linguagens apresentam distinções metodológicas, visto que são orientadas por princípios
básicos de seleção e constituição diversos, para atender a necessidades de grupos sociais,
“cumprindo funções específicas, conformando esferas de conhecimento e expressando
diferenças históricas e culturais entre aqueles grupos. As linguagens, exprimindo valores,
vivem, lutam e evoluem no plurilinguismo social”.
As linguagens sociais dos diferentes estratos sociais se tocam, se mesclam, se
conectam, dialogam, pois os grupos profissionais, geracionais, etários, não estão isolados na
sociedade, e sim convivendo, se comunicando, criando novas possibilidades de linguagem na
vida social. Daí que estas conexões conferem às linguagens sociais um caráter híbrido. De
acordo com Bakhtin (2010b, p. 156), a hibridização é a “mistura de duas linguagens sociais
no interior de um único enunciado, é o reencontro na arena deste enunciado de duas
consciências linguísticas, separadas por uma época, por uma diferença social (ou por ambas)
das línguas”. E acrescenta que:
[...] a língua e as linguagens mudam, no plano histórico, basicamente por meio da
hibridização, da mistura de diferentes “linguagens” socioideológicas que coexistem
nos limites de um dialeto, de diferentes dialetos no âmbito de uma língua nacional,
de línguas diferentes no âmbito de um ramo e, por fim, da mistura de diferentes
ramos e de diferentes grupos tanto no passado histórico quanto no paleontológico,
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observando-se que o enunciado é a cratera que serve a essa mistura. (ibid., grifo do
autor)

O enunciado pode ser considerado, então, como uma amálgama de pontos de vista
sociolinguísticos, pois traz novas visões de mundo e novas formas de expressão de uma
consciência verbal. Na construção híbrida, segundo Wertsch (1981, 79), um enunciado
pertence, por suas marcações gramaticais (sintáticas) e compositivas, a um falante individual,
mas em realidade ele contém a mistura de dois enunciados, duas formas verbais, dois estilos,
duas “linguagens”, dois sistemas semânticos e axiológicos de crenças.
É preciso destacar também que os sujeitos participam de mais de um grupo social e
sabem quando é preciso utilizar linguagens sociais diferentes de acordo com o
interlocutor/auditório social, o tema da enunciação, a situação e o contexto em que se
encontram. Assim a escolha das palavras e os modos de dizer vão variar de acordo com quem
fala, o auditório social para quem se fala, a ligação entre os sujeitos, a intencionalidade do
discurso, o momento da enunciação.
Wertsch (1991) aponta que, na perspectiva bakhtiniana, um falante sempre apela a
uma linguagem social ao produzir um enunciado, e esta linguagem social dá forma ao que a
voz do falante individual pode dizer. A produção de enunciados mediante a fala em
linguagens sociais implica uma classe especial de dialogicidade ou de pluralidade de vozes
que Bakhtin denominou “ventrilocução”.
A ventrilocução é um processo em que a voz fala através de outra voz ou tipo de voz
em uma linguagem social, porque a “experiência discursiva individual de qualquer pessoa se
forma e se desenvolve em uma interação constante e contínua com os enunciados individuais
dos outros”. Isto significa que participar desta experiência é estar em um “processo de
assimilação - mais ou menos criador - das palavras do outro. Nosso discurso, isto é, todos os
nossos enunciados [...], é pleno de palavras dos outros, de um grau vário de alteridade ou de
assimilabilidade, de um grau vário de aperceptibilidade e de relevância” (BAKHTIN, 2010b,
p. 294-295, grifo do autor).
O mundo interior dos sujeitos é, deste modo, povoado por diferentes categorias de
palavras que remetem à multiplicidade das vozes sociais que circulam, habitam-no e são
exteriorizadas nas suas enunciações. Vozes sociais que se complementam, se refutam, criam
polêmicas, dão respostas, representam a vida social, cultural e ideológica. Vozes polifônicas,
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plenas, potentes, que convivem e interagem, representando e sendo marcadas pelas
especificidades de um determinado universo social.
Fiorin (2008, p. 58) afirma que a heterogeneidade de vozes sociais são dialogizadas no
mundo interior. Os enunciados são uma resposta ativa dos sujeitos às vozes interiorizadas.
Isto significa que os enunciados não são expressão de uma consciência individual, descolada
da realidade social, pois a consciência se forma na incorporação das vozes sociais que
circulam na sociedade. Contudo, “o sujeito não é completamente assujeitado, pois ele
participa do diálogo de vozes de uma forma particular, porque a história da constituição de
sua consciência é singular. O sujeito é integralmente social e integralmente singular.” O
sujeito interage concretamente com as vozes sociais de modo único, responde às condições
objetivas do diálogo social de uma maneira peculiar.
A decisiva participação do outro no nosso discurso, a multiplicidade das vozes sociais,
o contexto histórico, os enunciados que circulam formando elos na cadeia comunicativa, a
forma linguística que normatiza, as diversas linguagens sociais do heterodiscurso e os gêneros
que tornam estáveis e compreensíveis os modos dizer, estão dados no enunciado verbalizado.
Mas Bakhtin alerta para o fato de que o enunciado nunca é somente um reflexo do que
já existe fora dele como dado e acabado. Para o autor, o enunciado “sempre cria algo que não
existia antes dele, absolutamente novo e singular, [...] alguma coisa criada é sempre criada a
partir de algo dado (a linguagem, o fenômeno observado da realidade, um sentimento
vivenciado, o próprio sujeito falante, o acabado em sua visão de mundo, etc.)”, dito de outro
modo, “Todo o dado se transforma em criado [...]” (BAKHTIN, 2010a, p. 326, grifo nosso).
Para Wertsch (1991), Bakhtin conseguiu identificar e estudar os princípios
organizadores da comunicação verbal concreta ao elaborar a noção de linguagem social, a
partir da formulação de princípios da comunicação humana que são generalizáveis a partir dos
enunciados.
Um destes princípios generalizáveis ou uma das unidades basilares de composição do
heterodiscurso são os gêneros discursivos.
Bakhtin (2010b, p. 262) chama a atenção para o fato de que “cada enunciado particular
é individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis
de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso”. (grifo do autor)
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A relativa estabilidade dos gêneros se deve ao fato de que as possibilidades da
atividade humana e da produção de gêneros do discurso são ricas, diversas, inesgotáveis e
infinitas! O repertório de gêneros discursivos se desenvolve, cresce, se diferencia e se
complexifica em determinado campo da atividade. Bakhtin (2010a,b) destaca a
heterogeneidade dos gêneros tanto orais como escritos e enumera alguns: réplicas do diálogo
cotidiano, relato do dia-a-dia, carta, comando militar, documentos oficiais, manifestações
científicas, gêneros literários, oratórios, publicitários, de imprensa, jornalísticos, a linguagem
do advogado, do médico, do comerciante, do político, do mestre-escola, do escritor, etc.
Sendo assim os gêneros são tipos de enunciados que se relacionam às esferas sociais,
às intenções e aos propósitos dos falantes e se constituem como formas de ação social ou
modos de recortar a parcela compreensível do mundo no âmbito de determinada esfera. Os
gêneros organizam os conhecimentos historicamente, dentro de um repertório significativo,
tornando-se estáveis de determinadas maneiras (FIORIN, 2008; GOULART, 2007; SOBRAL,
2009).
Os gêneros são formados por três ingredientes: conteúdo temático que dá a totalidade
de sentido; construção composicional (estrutura cada tipo de gênero) e estilo (‘toque
individual’, que aparece mais nos gêneros literários). Estes elementos estão ligados ao todo do
enunciado de modo indissolúvel e são produzidos pela especificidade de um campo
determinado da comunicação.
Segundo Wertsch (1981, p. 80-81), na obra de Bakhtin, gêneros discursivos e
linguagens sociais não são sinônimos: enquanto estas se relacionam ao estrato social dos
falantes, aqueles se caracterizam, principalmente, em função das “situações típicas de
comunicação verbal”. Os dois fenômenos e os dois conjuntos de critérios podem ser
concebidos como analiticamente distintos, mas, na realidade, se encontram com frequência
completamente entrelaçados: os falantes de determinado estrato social, por exemplo, os
militares, apelam ao gênero discursivo das ordens militares.
O autor continua explicando que, na perspectiva de Bakhtin, um gênero discursivo não
é uma forma de linguagem, senão uma forma típica de enunciado e, como tal, o gênero
também contém uma determinada classe típica de expressão que lhe é inerente. No gênero, a
palavra adquire uma expressão particular típica. Os gêneros correspondem a situações típicas
de comunicação verbal, a temas típicos, e, consequentemente, também a contatos particulares

75

entre o significado das palavras e a realidade concreta sob determinadas circunstâncias típicas.
Deste modo, o “gênero não pode ser pensado sem a esfera, pois de sua relação com esta,
fundada nas relações enunciativas possíveis, decorrem os processos que criam discursos e
mobilizam textos para realizar propósitos enunciativos genéricos” (SOBRAL, 2009, p. 15).
Na teoria do romance, Bakhtin (2015, p. 108-109) explica que os gêneros “costumam
conservar neles a elasticidade de sua construção, sua autonomia e sua originalidade linguística
e estilística” e que cada gênero assimila e elabora os diferentes aspectos da realidade em
formas verbo-semânticas próprias. Os gêneros discursivos ou tipos de enunciados são
“correias de transmissão entre a história da sociedade e a história da linguagem” (BAKHTIN,
2010b, p. 268).
No entanto a heterogeneidade dos gêneros discursivos torna difícil a definição da
“natureza geral do enunciado”. Para resolver esta questão, Bakhtin divide os gêneros em duas
categorias: primários (simples) e secundários (complexos).
Os gêneros discursivos secundários (complexos – romances, dramas, pesquisas
científicas de toda espécie, os grandes gêneros publicitários, etc.) surgem das
condições de um convívio cultural mais complexo e relativamente muito
desenvolvido e organizado (predominantemente o escrito) – artístico, científico,
sociopolítico, etc. No processo de sua formação eles incorporam e reelaboram
diversos gêneros primários (simples), que se formaram nas condições de
comunicação discursiva imediata. (ibid., p. 263)

Para o autor, a diferença entre as duas modalidades é muito grande e essencial e, por
este motivo, ambas devem ser analisadas e consideradas na relação mútua dos gêneros
primários e secundários e no processo de formação histórica destes últimos para compreender
a natureza complexa e profunda do enunciado. Tratando da linguagem literária, em particular,
Bakhtin diz que os gêneros do discurso se reconstroem e se de renovam modo mais ou menos
substancial por meio de novos procedimentos de construção do todo discursivo, do seu
acabamento, da inclusão de um ouvinte ou parceiro, etc. (ibid., p.268).
Nos gêneros, as possibilidades intencionais da língua se realizam em direções
definidas, com conteúdos determinados que se concretizam, se especificam, carregam
interpretações e valores, unidos a objetos ou a contextos específicos. Para os falantes que
participam dos mesmos contextos e que partilham do mesmo horizonte social, vivendo-os por
dentro, as linguagens de gêneros são plenamente significativas e expressivas. Isto quer dizer

76

que quando ouvimos o discurso de outros, adivinhamos seu gênero desde as primeiras
palavras, podemos predizer uma determinada extensão da totalidade do discurso e uma
determinada estrutura compositiva, devido à presença de mecanismos de construção do
gênero, à rotinização, à previsibilidade e à contiguidade (WERTSCH , 1981, p. 82).
Além de o gênero ser uma forma enunciativa expressiva, um querer-dizer, é também
um meio de presumir o interlocutor, visto que são diversas as formas típicas de se dirigir a
alguém e há variadas concepções típicas do destinatário. Para Marcuschi (2005), em Bakhtin,
“os gêneros não privilegiam nem a forma nem os propósitos, pois eles são uma realidade
dialógica em função de relações comunicativas entre sujeitos discursivos”.
No entanto, os sujeitos que não fazem parte da mesma esfera social têm limitação
semântica e expressiva e dificuldade de compreensão da intencionalidade do discurso. O
gênero, portanto, depende da relação entre os sujeitos do discurso em determinada situação
comunicativa. De acordo com Marcuschi (2005), a relação é um dos “fatos mais importantes
da realidade humana, que passa para a realidade da linguagem e tudo o mais que com ela
fazemos. É impossível ser um sujeito discursivo sem ser interativo e é impossível produzir
qualquer sentido fora da interação”.
A relação e a dinâmica da vida social, cultural e histórica, com o desenvolvimento e a
complexificação das atividades das esferas sociais, promovem um processo incessante de
alteração e mudança dos gêneros que levam ao aparecimento de novos gêneros, ao
desparecimento de outros, à diferenciação de alguns, ao ganho de novos sentidos para outros.
Os gêneros são meios de apreender a realidade. Novos modos de ver e de
conceptualizar a realidade implicam o aparecimento de novos gêneros e a alteração
dos já existentes. Ao mesmo tempo, novos gêneros ocasionam novas maneiras de
ver a realidade. A aprendizagem dos modos sociais de fazer leva,
concomitantemente, ao aprendizado dos modos sociais de dizer, os gêneros. [...] A
falta de domínio do gênero é a falta de vivência de determinadas atividades de certa
esfera. Fala-se e escreve-se sempre por gêneros e, portanto, aprender a falar e a
escrever é, antes de mais nada, aprender gêneros. (FIORIN, 2008, p. 69)

Wertsch (1981, p. 81) afirma que, na perspectiva de Bakhtin, a produção de todo
enunciado implica a evocação de um gênero discursivo, que nós falamos em gêneros
discursivos definidos, quer dizer, todos nossos enunciados têm formas de construção globais
típicas, definidas e relativamente estáveis. Assim é tão impossível produzir um enunciado sem
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empregar algum gênero discursivo como produzir um enunciado sem utilizar alguma
linguagem social.

***

Ancoradas nas abordagens de Bakhtin e Vigotski, e seguindo a metodologia indiciária
de Ginzburg, buscamos pistas, marcas, em histórias e desenhos de crianças da Educação
Infantil que possam ser constitutivas de linguagens sociais destas crianças. Buscamos
compreender de forma orgânica as linguagens e sua diversidade, na relação e na dinâmica da
vida sociocultural.
Antes de passarmos à análise, vamos apresentar, no próximo capítulo, a escola pública
onde histórias e desenhos foram produzidos; a proposta do Livro de Histórias da Turma; as
características das crianças e das famílias atendidas na instituição, e os procedimentos
adotados na interpretação do material.
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3. A UMEI ROSALINA DE ARAÚJO COSTA

A Unidade Municipal de Educação Infantil Rosalina de Araújo Costa está localizada
no Barreto, bairro da zona norte de Niterói, a quatro quilômetros do centro da cidade.
O Barreto é um antigo bairro operário que abrigou diversas fábricas na primeira
metade do século XX. Era considerado ponto estratégico, pois se situa próximo à Baía de
Guanabara, e era servido por ramal ferroviário, o que facilitava a circulação de bens. Nos anos
de 1970, iniciou-se um processo de decadência das fábricas que, por não conseguirem mais se
sustentar, fecharam suas portas ou migraram para outros municípios. Com isso, o bairro
sofreu um esvaziamento populacional e comercial.
Atualmente, a localidade passa por uma reconfiguração socioespacial e não é mais
exclusivamente operária. O Barreto possui pontos comerciais, escolas públicas e particulares,
escolas técnicas, hospitais e áreas de lazer. Investimentos imobiliários ganharam força na
região, devido à proximidade da Ponte Presidente Costa e Silva (Ponte Rio-Niterói) e à grande
oferta de transportes para outras cidades, principalmente São Gonçalo e Rio de Janeiro.
Situado na fronteira dos municípios de Niterói e São Gonçalo, às margens da Baía de
Guanabara e cortado pela Rodovia Governador Mario Covas (BR 101/Rodovia NiteróiManilha) e pela antiga linha férrea da Leopoldina, o Barreto faz divisa com os bairros de
Neves, Venda da Cruz, Santana e Engenhoca.
De acordo com o censo do IBGE de 2010, 18.133 pessoas moravam no bairro32, das
quais 3.040 se encontravam na faixa etária até os 14 anos.
Apesar de contar com escolas públicas municipais, estaduais e federal 33, até o ano de
200734, a Umei Rosalina era a única na localidade que oferecia atendimento a crianças de três
a cinco anos e 11 meses. Logo, a procura por vagas sempre foi muito grande. Além das
famílias das comunidades próximas, moradores de outros bairros e de outras cidades tentavam
matricular suas crianças. Mas não era possível atender a demanda. Para tentar minimizar o

32

População
do
bairro
Barreto.
Fonte:
‘app
local’.
Disponível
em:
https://applocal.com.br/populacao/bairro/barreto/niteroi/rj/ Acesso em 10/03/2017.
33
Em 2006, foi inaugurada uma unidade do Colégio Pedro II que oferece o Ensino Médio.
34
Recentemente, foram inauguradas duas escolas públicas de Educação Infantil: em 2009, a UMEI Prof.
Iguatemi Coquinot de Alcântara Nunes - creche e pré-escola de horário integral, e em 2014, a UMEI
Jacy Pacheco - pré-escola de horário integral.

79

problema, a escola trabalhou, por pelo menos quatro décadas, em sistema de rodízio35 nas
salas. Por se tratar de uma escola de horário parcial, atendia dez turmas em cada turno,
divididas em cinco salas de aula. Enquanto cinco turmas ficavam nas salas de atividades, as
outras cinco turmas ocupavam os espaços externos que são: dois parques, casinha de boneca,
pátio externo e pátio coberto. Depois de duas horas, havia a troca: quem estava na sala ia para
um destes espaços, após a merenda, e quem estava do lado de fora, também depois de
merendar, seguia para a sala.
O sistema de rodízio assumiu diferentes funções ao longo da história da unidade. Da
preocupação inicial em atender mais crianças, o que contemplava interesses políticos
eleitoreiros, e não fins pedagógicos, passou a ter como objetivo principal promover a
integração da ação educativa na sala de atividades com aquelas realizadas nos espaços
externos (AGUIAR, 2007). Mesmo pré-determinando o tempo de cada atividade e se
assemelhando, na estrutura, aos modelos de grade curricular de escolas de ensino fundamental
e médio, este modo de organização não pretendia fragmentar e sim tornar mais dinâmicos e
flexíveis os fazeres docentes e discentes, com melhor aproveitamento do tempo e maior
possibilidade de exploração dos espaços. Com o rodízio, procurava-se enfatizar o trabalho
coletivo e cooperativo; o respeito pelo material, pelo espaço e pelas opiniões de todos; o
acesso às diferentes atividades desenvolvidas pelas turmas que dividiam cada sala e a troca de
experiências e de ideias, que propiciavam momentos riquíssimos de aprendizagem
significativa. Características tão preconizadas pelas propostas oficiais, mas que, infelizmente,
têm se restringido ao campo do discurso.
No ano de 2008, a Fundação Municipal de Educação de Niterói determinou o fim do
sistema de rodízio com o argumento de que cada turma deveria ter sua própria sala. Isso
acarretou a diminuição do número de crianças atendidas e, consequentemente, a redução no
número de professores e demais funcionários.
A equipe da Umeirac foi obrigada a providenciar uma reorganização do espaço,
transformando a sala da comunidade36, a sala de infojogos e a sala dos professores em mais

35
36

Segundo documento da Umeirac, em 1978, havia 867 crianças matriculadas e divididas em 24 turmas.
Espaço criado para a realização de trabalhos e cursos das oficinas comunitárias e reuniões com pais e/ou
responsáveis.
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três salas de atividades. A capacidade de atendimento da escola passou de 400 para 320
crianças, divididas em 16 turmas, oito em cada turno.
O fim do sistema de rodízio não acarretou modificações significativas nos horários e
nas rotinas cotidianas, exceto por não haver mais divisão do tempo de sala entre duas turmas.
Os grupos continuaram circulando pelos espaços da escola, de acordo com os horários
estabelecidos, sempre de maneira flexível e respeitando as necessidades e os interesses de
cada um. Entretanto, houve diminuição na verba escolar, que é calculada pelo número de
crianças matriculadas, o que dificultou a compra de materiais necessários e a realização de
pequenos serviços de reparo e manutenção que são contratados diretamente pela escola. Além
disso, a instituição ficou com espaços ociosos, devido à mobilidade das turmas nas dinâmicas
e nos horários de atividades, o que representa desperdício e mau uso do espaço público, que
tem condições de atender mais crianças moradoras da região.
Em nível nacional, mudanças importantes na legislação educacional provocaram
grandes impactos nas redes públicas municipais. No final de 2009, foi promulgada a Emenda
Constitucional nº 59, que alterou o inciso I do Art. 208 da Constituição Federal, determinado
a educação básica obrigatória dos quatro aos 17 anos. Esta alteração foi ratificada pela lei nº
12.796 (04/04/2013) que modificou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº
9394/1996), no Art. 4º, inciso I, estabelecendo a educação básica e gratuita dos quatro aos 17
anos. Na mesma direção, o Plano Nacional de Educação (PNE) para o período de 2014 a 2024
apresentou entre suas principais metas:
Meta 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de
4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em
creches, de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de
até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE.
[...]
Meta 6: oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por
cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por
cento) dos (as) alunos (as) da educação básica [...] (BRASIL, 2014, p. 9-10)

Para alcançar estas metas no prazo de dez anos estabelecido pelo PNE, coube,
principalmente, aos municípios, a responsabilidade de levantar a demanda por creches e préescolas, de expandir o número de unidades com oferta de vagas na Educação Infantil
aparelhando-as adequadamente, de contratar e promover a formação de professores e dos
demais profissionais de educação.
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O processo de descentralização e de municipalização, iniciado na década de 1990,
transferiu para as cidades a obrigação de implementar as políticas educacionais com
orçamento próprio ou com verbas repassadas pelo Estado. Isto acarretou, como aponta Faria
(1997), uma dependência financeira dos munícipios em relação aos governos estaduais e
federal. “Esta dependência, por sua vez, tende a degredar os serviços de educação pública e
gratuita oferecida pelos municípios e a legitimar a privatização”. (p. 34)
No caso da cidade de Niterói, a partir da vigência das novas leis e do PNE, o governo
municipal vem expandindo a rede física, por meio da municipalização de escolas da rede
estadual, da incorporação de creches comunitárias à rede pública, da compra ou aluguel de
prédios onde funcionavam escolas da rede privada e da construção de algumas novas
unidades. O aumento do número de escolas37 ampliou as matrículas na Educação Infantil e
nos primeiros anos do Ensino Fundamental, contudo comprometeu a qualidade do trabalho
pedagógico. Isto porque, além de problemas estruturais e da inadequação de alguns espaços,
os poderes executivo e legislativo não planejaram a criação de cargos de professores e demais
profissionais de educação para trabalhar nas novas unidades e atender as crianças de maneira
apropriada. Ou seja, o número de professores concursados e demais profissionais se manteve
o mesmo.
A principal medida adotada pelo prefeito para atender aos novos alunos matriculados
nas ‘novas’ escolas é a contratação temporária. Os professores contratados têm diferentes
vínculos com a FME: professores aposentados que voltam ao trabalho por meio do regime
especial de trabalho (RET); professores com uma matrícula de 24 horas semanais que dobram
sua carga horária em regime de dupla regência; professores não concursados que passam por
um processo de seleção simplificada38.
Outa providência tomada foi a determinação de uma nova modulação pela Portaria
FME n.º 431, publicada no dia 24 de maio de 2010, que reduziu o número de docentes por

37

A rede municipal de Niterói conta atualmente com 40 unidades municipais de Educação Infantil, 24 creches
comunitárias, 49 escolas de ensino fundamental. Disponível em: http://www.educacaoniteroi.com.br/ - site
oficial da Fundação Municipal de Educação. Acesso em 20/03/2017.
38
No mesmo site, no link editais, há a informação de que, no ano de 2016, foram convocados 770 professores
para contratos temporários (27ª Convocação do Edital 005/2015, 13/10/2016). Tais professores tinham
formação mínima em nível médio e recebiam remuneração inicial da carreira, sem direito à gratificação por
titulação ou por formação continuada. No ano de 2016, a FME realizou concurso público para provimento de
cargos e cadastro reserva e abriu apenas 50 vagas para Professor I, com exigência de nível médio, para atuar na
Educação Infantil e nos primeiros anos do Ensino Fundamental.
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escola. No que se refere especificamente à Educação Infantil, lê-se no Art. 5º que o
“quantitativo de professores em cada Unidade Municipal de Educação Infantil (UMEI) de
horário parcial será igual ao número de Grupos de Referência da UMEI, com garantia de 20
horas semanais de atividades pedagógicas com a criança”.
Com essa reconfiguração, na Umei Rosalina, as professoras regentes 39 passaram a
acompanhar as crianças em todas as atividades do dia, em todos os espaços da escola. Isto
significou um acúmulo de tarefas, além daquelas já previstas de educação e cuidado. Elas
assumiram a realização das atividades extras de sala de leitura, recreação e infojogos que,
anteriormente, eram desenvolvidas por outras professoras, e passaram a servir a comida ou o
lanche, pois a modulação também estabeleceu a redução no número de merendeiras 40 e de
pessoal administrativo. O encontro das professoras ficou restrito a apenas duas horas semanais
para estudo, planejamento, preparação de material, escrita de relatório de avaliação, etc.
Como consequências dessas medidas, há muita tensão nas relações de trabalho, pois as
condições estão cada dia mais precarizadas e começou a haver uma rotatividade de
professores e profissionais não docentes. Isto tem representado grande prejuízo ao projeto
pedagógico da Rosalina [e de todas as escolas!] no que se refere à consolidação de um
trabalho pensado e debatido coletivamente, à formação continuada das professoras, à
compreensão e implementação da proposta, à prática docente com as crianças, entre outros
problemas.

39

Nas Umeis de horário parcial, as professoras regentes trabalham sozinhas com 20 crianças. Não há ajudante,
auxiliar de creche ou agente de educação infantil.
40
A FME adotou a contratação temporária em outros cargos: merendeiras, auxiliar de portaria, agente
coordenador de turno, professor de apoio às crianças com necessidades educativas especiais (NEE) e professor
bilíngue.
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3.1 ESPAÇO FÍSICO

A Umei Rosalina ocupa duas esquinas de um quarteirão e é cercada por muro e gradex
que aumenta sua altura. Do portão de entrada, à esquerda, está a Casinha da Boneca e, à direita,
uma rampa de acesso à janela lateral da secretaria onde pais e/ou responsáveis, fornecedores,
prestadores de serviços, e demais pessoas, obtêm informações e atendimento.

Fig. 2: Entrada da Casinha da Boneca.

Fig. 3:Acesso à secretaria pela janela lateral

Adiante, há um corredor com murais de fotografias e mensagens e, à esquerda,
encontram-se as cinco salas de atividades que têm banheiros infantis (com pias e espelhos) e
portas coloridas (laranja, amarela, azul, vermelha e rosa). As paredes externas de toda a escola
têm um grande barrado de ladrilho rosa e branco. Internamente, as paredes das salas são
revestidas de azulejo rosa antigo e têm murais de cortiça - nos quais são expostos os trabalhos
das crianças-, quadro branco e outros materiais.
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Fig. 4: Interior de uma das salas de atividades. Fig. 5: Corredor de salas, com destaque para o barrado de azulejos
nas paredes, os murais de azulejo e as dez pias para higiene das crianças.

À direita do corredor de entrada, estão o pátio coberto, destinado à recreação e à
realização das festas e eventos, e um pequeno conjunto de salas onde se encontram a direção,
a sala de recursos, a sala das professoras, a secretaria, e ainda banheiros externos para as
crianças.

Fig. 6 e 7: Vista do pátio coberto

Há dois parques cercados com gradex e que têm piso de grama sintética, alguns
brinquedos de plástico e antigas amendoeiras. Um deles fica à frente do pátio coberto e o
outro por trás dos banheiros externos infantis e do conjunto de salas descritos acima.

Fig. 8: Parque à frente do pátio coberto

Fig. 9: Parque atrás dos banheiros infantis e do conjunto de salas
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Próximo ao pátio coberto, há uma sala de atividades (a sala verde), dois refeitórios
com capacidade para 60 crianças cada um, cozinha, depósito, almoxarifado, despensa e um
banheiro para adultos. O segundo andar - que fica sobre a sala verde, o almoxarifado e os
refeitórios - conta com duas salas de atividades (lilás e branca) e a sala de leitura.

Fig. 10: Vista frontal de um dos refeitórios e do segundo andar. Fig. 11: Interior de um dos refeitórios

E na parte de trás das salas, há um pátio descoberto com brinquedos de plástico e
grandes jardineiras encostadas nas paredes.

Fig. 12: Pátio descoberto.

Fig. 13: Interior da sala de Leitura

Até o ano de 2013, os parques funcionavam como dois grandes tanques de areia, que
as crianças utilizavam, cotidianamente, em suas brincadeiras para fazer bolos, castelos, etc.,
sob a sombra das amendoeiras. Além disso, a areia servia como amortecedora, nas eventuais
quedas.
Em 2014, a FME removeu a areia dos parques, justificando que, em todas as escolas
municipais, o chão dos parques estava sendo revestido por grama sintética, devido à
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contaminação da areia, principalmente por fezes de gato, o que pode causar dermatites e/ou
alergias, e à impossibilidade de higienização adequada da areia, a cada seis meses, como
determina a legislação municipal41.
O piso de grama sintética alterou consideravelmente as dinâmicas nos espaços dos
parques. Este tipo de grama funciona como um tapete sobre o chão de concreto, logo, o
impacto de uma queda pode causar ferimentos mais graves nas crianças; além de esquentar
muito nos dias de sol e calor, demorar a drenar a água após a chuva, e limitar as brincadeiras
das crianças.
Devido ao risco das crianças se machucarem mais seriamente, a direção da Umeirac
achou prudente remover alguns brinquedos mais altos e antigos, alguns com mais de 30 anos.
Assim é que os escorregas de concreto e o trepa-trepa de ferro deram lugar a brinquedos
coloridos de plástico, de baixa estatura e, aparentemente, mais seguros, comprados pela FME
para as escolas da rede.
No ano de 2017, a Fundação contratou uma artista que faz grafites para criar ‘bonecos’
para servirem como símbolos das escolas municipais. Todas foram obrigadas a receber
bonecos grafitados em suas paredes, principalmente próximo da entrada da escola. Na
Rosalina, há bonecos pintados perto da secretaria (Fig. 3); pátio interno (Fig. 6); parques (Fig.
8), entre outros espaços.

41

NITERÓI. Lei nº 2328, de 05/06/2006 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de prevenção, tratamento e assepsia da
areia contida nos tanques destinados ao lazer e recreação. O Art. 1º estabelece que clubes, parques e escolas,
particulares e públicos, que possuam tanques de areia, são obrigados a realizar, a cada seis meses, tratamento e
assepsia para descontaminação e combate a bactérias e verminoses. Disponível em:
https://leismunicipais.com.br/a/rj/n/niteroi/lei-ordinaria/2006/233/2328/lei-ordinaria-n-2328-2006-dispoesobre-a-obrigatoriedade-de-prevencao-tratamento-e-assepsia-da-areia-contida-nos-tanques-destinados-ao-lazere-recreacao-existentes-em-areas-publicas-ou-privadas-do-municipio-e-da-outras-providencias
Acesso
em
30/07/2017.
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3.2 PROPOSTA PEDAGÓGICA

A reformulação pedagógica da Umei Rosalina teve início em 1990, com nova direção
eleita e nova coordenação. Leitura e debate de textos teóricos e práticos, registro escrito e
fotográfico das atividades realizadas com as crianças, e discussões em grupo de estudos
inauguraram uma nova disposição e perspectiva no fazer docente.
O processo de formação continuada das professoras é uma característica marcante do
trabalho na unidade e acontece por meio de diferentes ações:
1. Planejamento semanal, às quartas-feiras, dentro da carga horária de trabalho,
com dispensa das crianças na metade do turno.
2. Participação em cursos oferecidos pela FME.
3. Grupos de estudos organizados dentro e fora da carga horária de trabalho.
4. Participação em congressos nacionais e internacionais com apresentação de
comunicações e pôsteres sobre a prática pedagógica.
5. Boletim informativo EntreTextos - criado em 2003 para divulgar à comunidade o
trabalho desenvolvido. Os textos são escritos pelas professoras.
6. Seminário Interno de Formação Permanente - realizado desde 2004, reúne
educadores da escola e de outras instituições para debater assuntos relacionados
à educação, em geral, e à educação infantil, em particular.
7. Cursos de especialização, mestrado e doutorado. Muitas professoras têm buscado
aprofundar teoricamente sua formação profissional em espaços acadêmicos,
realizando pesquisas que ajudam a refletir, a avaliar e a reelaborar a prática
docente.
A equipe de professoras da Rosalina está, permanentemente, (re) vendo, (re) avaliando
e (re) construindo seu projeto pedagógico com o “objetivo de tornar a escola de Educação
Infantil um contexto investigativo e instigante, permeado pelo conhecimento científico e
cultural, na dimensão sociohistórica, promovendo a aprendizagem e o desenvolvimento da
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criança”.42 Para isso, dispõe de um rol de práticas pedagógicas, dentre as quais destacamos os
Projetos de Cultura, o Bornal de Leitura e a atividade do Livro de Histórias de Turma.
O Projeto de Cultura é desenvolvido anualmente, desde o ano de 2003, quando o
grupo de professoras, que já vinha se dedicando a estudos e debates, começou a atribuir novos
significados ao trabalho tradicional com o tema folclore, passando a compreender os saberes
populares como manifestações artísticas da cultura. O projeto se estrutura em três frentes: 1.
Atividades formativas com as professoras a respeito do tema escolhido; 2. Ações educativas
de professoras e crianças; 3. Ações com a comunidade. Os principais objetivos são: conhecer
um pouco da história do povo brasileiro e algumas manifestações culturais por meio das obras
de diferentes artistas, interagindo com elas e valorizando a diversidade cultural; gerar
oportunidades para que a comunidade escolar possa se ver como produtora e apreciadora de
cultura; desencadear nas pessoas um processo de identificação histórica com o repertório
humano nas dimensões acionárias das atitudes, dos comportamentos, dos valores, das ideias,
dos conhecimentos, das diversas linguagens etc. (MATA et al, 2005).
Foram desenvolvidos os seguintes projetos:
2003
2004
2005
2006
2008
2009
2010
2012
2014
2015
2016

Cultura Popular com o Universo de Portinari
Arte Naïf e outras artes na Educação Infantil
Villa Lobos e Portinari
Universo Cultural de Ariano Suassuna
História e Memórias do Barreto e da Umei Rosalina
Chiquinha abre alas na Rosalina
Vale do Jequitinhonha (MG)
Conhecendo e tecendo a cultura nordestina em cordéis e outras artes
As meninas de Goiás: Cora Coralina e Goiandira do Couto
Oscar Niemeyer: arquiteto de sonhos
Artista plástico cearense Aldemir Martins

Durante a realização do projeto de 2006, cujo tema foi o Universo Cultural de Ariano
Suassuna, teve início a atividade do Bornal de Leitura, realizada por todas as turmas. A cada
dia, uma criança escolhe um livro de história que leva dentro do bornal junto com um caderno
para que a família registre como foi a experiência. Há também espaço para a criança desenhar
o que mais gostou ou lhe chamou a atenção. Os relatos dos pais e/ou responsáveis revelam
42

Plano de ação da Umei Rosalina de Araújo Costa do ano de 2016.
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que os momentos de leitura em família aproximam as crianças de seus parentes, em gestos
lúdicos, afetivos, de prazer e de conhecimento.
O Bornal de Leitura tem como objetivos integrar e aproximar escola e famílias, a fim
de que elas participem mais do cotidiano educativo, e socializar conhecimentos de cultura, por
meio da leitura partilhada de diferentes histórias. O livro de literatura, além de ser mais uma
oportunidade para as crianças ouvirem a linguagem escrita, que se organiza e circula
diferentemente da oral, torna-se um motivo para encontro e reunião das famílias. Nestes
encontros, não apenas as crianças, mas também aqueles que leem para elas, expressam
agrado, interesse, descobrem e recuperam o gosto pela literatura e seu valor como
encantamento e reflexão sobre a realidade. A atividade do Bornal de Leitura, na opinião de
Goulart (2011), ao colocar a literatura no centro da conversa das famílias, favorece “a
expressão de concordâncias, discordâncias, identificações dos participantes com as histórias
lidas. No diálogo com a literatura e com os outros, nos conhecemos e nos reconhecemos como
pessoas, encorpando nossas subjetividades.” Deste modo, a experiência do bornal revela a
partilha, a generosidade e a delicadeza que se associam a formas de renovar os diálogos entre
escola e família, crianças e pais/parentes, família e literatura.

Fig. 14 e 15: Reunião de uma turma multi-idade do ano de 2008 para a leitura do caderno do bornal.

Entre as atividades específicas que envolvem escrita e leitura, está a elaboração, por
crianças e professoras, do Livro de Histórias da Turma - material que analisamos em nossa
pesquisa e que apresentamos a seguir.
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3.3 LIVRO DE HISTÓRIAS DA TURMA (LHT)

O LHT é uma das atividades de escrita e leitura desenvolvida na escola, desde o ano
de 2005 até a presente data. Faz parte do processo de amadurecimento do trabalho pedagógico
e começou como uma ressignificação crítica de uma prática antiga (mas ainda frequente em
muitas escolas de educação infantil) de distribuir desenhos prontos e iguais para as crianças
colorirem respeitando os limites.
Antes de apresentarem a proposta de elaboração do livro de histórias, geralmente no
segundo semestre, após o recesso escolar, as professoras planejam muitas atividades
envolvendo a escrita de diferentes tipos de texto e a produção de desenhos, de maneira
significativa e necessária, de acordo com as demandas e os interesses das crianças. Elas são
incentivadas a expor oralmente para os colegas o que desenharam e, ao mesmo tempo, veem a
produção das outras crianças e ouvem o que elas têm a contar sobre seus trabalhos. Os grupos
vão regularmente à Sala de Leitura, que dispõe de um acervo amplo e diversificado de livros
de história que as crianças manuseiam, folheiam, observam as imagens, a diagramação,
ouvem várias histórias que a professora lê em diferentes momentos, fazem dramatizações, etc.
Outra prática comum é a elaboração de textos coletivos para o álbum ou portfólio em que são
registrados momentos importantes da turma, e também a escrita de bilhetes, listas, agenda do
dia, entre outros. Além da oportunidade que as crianças têm de vivenciar a leitura em família
com a atividade do Bornal de Leitura.
A proposta de criar o LHT começa quando as professoras explicam às crianças que
cada uma delas criará um desenho e ditará uma história que serão reproduzidos para todo o
grupo e, ao final, desenhos e histórias formarão o Livro da Turma. As crianças tornam-se
autoras e ilustradoras, assinam a folha de rosto, fazem um texto coletivo de apresentação e
escolhem o título do livro que levam para casa ao término das aulas.
Ressaltamos que as crianças da Educação Infantil ainda não sabem ler e escrever e não
é proposta da escola usar esta atividade para alfabetizá-las. Essa prática pedagógica surgiu
como fruto do processo de trabalho, do estudo e da avaliação docentes.
Acreditando numa criança rica em possibilidades e capacidades, no começo do
nosso processo de reformulação curricular, decidimos criar condições para que cada
criança faça seu desenho a fim de ser reproduzido para todos os colegas usarem as
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cores de acordo com a própria imaginação. Assim surgiu o Livro de Histórias da
Turma43.

A dinâmica ocorre da seguinte da forma: a criança recebe uma folha com uma linha
dividindo-a mais ou menos ao meio. Na parte de cima, ela é orientada a criar um desenho e,
na de baixo, a professora escreve44 a história ditada pela criança. Terminada esta parte, a
criança segue para a secretaria, onde fica a máquina copiadora, e solicita a quantidade de
cópias necessárias para toda a turma. Na sala, em roda, as folhas são passadas de mão em mão
até que todas as crianças recebam uma. Em seguida, crianças e professora leem a história,
interpretam, comentam, fazem perguntas para a autora do trabalho a respeito do conteúdo do
texto e do desenho, e depois elas seguem para as mesas para colorir e enfeitar o desenho com
alguma técnica. Nem sempre o processo é concluído em um só dia, pois demanda bastante
tempo, e há outras atividades, rotinas, para as crianças realizarem.

Fig. 16 e 17: Momentos da atividade do Livro de Histórias da Turma (2008): 1) distribuição das folhas em roda,
2) leitura da história na roda de conversas.

43
44

Postado no blog criado pela ex-coordenadora pedagógica da Umeirac: http://entretexto.blogspot.com
A professora procura registrar as histórias ditadas pelas crianças da maneira mais fiel possível, respeitando
suas falas. Não é objetivo, nesta atividade, fazer correções gramaticais, modificar ou mexer na história narrada.
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Fig. 18 Pintura do desenho com material compartilhado.

Fig. 19: Capas de alguns LHT

As professoras direcionam o trabalho gráfico das crianças, orientando-as desde o
início a realizar um desenho e depois a contar a história desse desenho. Isso significa que
história e desenho nascem com intencionalidade e muitos elementos da realidade e da
fantasia.
Os desenhos/histórias são organizados em pastas-catálogo pelas professoras e se
transformam no livro da turma.

3.4 CRIANÇAS E FAMÍLIAS DA COMUNIDADE ESCOLAR

Para oferecer um panorama geral do contexto social em que vivem as crianças
atendidas na Umeirac, fizemos um levantamento das informações fornecidas pelos
responsáveis nos requerimentos de matrícula no período de 2005 a 2015.
Consultamos 1.151 fichas de crianças que estavam no último ano da Educação Infantil
e que saíram da escola ao completarem cinco anos e 11 meses. De 2005 a 2007, seguiram, em
média, 133 crianças para o 1º ano do Ensino Fundamental. Nos anos de 2009 a 2011
(imediatamente após o término do sistema de rodízio), a média caiu para 75 crianças. Nos
demais anos, a média foi de aproximadamente 100 crianças, como vemos no gráfico.
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Gráfico 1: Crianças de cinco anos e 11 meses que completaram a Educação Infantil
na Rosalina no período de 2005 a 2015.

Do total das crianças que concluíram a Educação Infantil, 46% foram matriculadas aos
três anos e ficaram três anos na Rosalina; 33%, ingressaram aos quatro anos e passaram dois
anos na instituição, e 21% das crianças entraram aos cinco anos e ficaram um ano na escola.

Gráfico 2: Idades das crianças no momento da matrícula

Quanto à naturalidade, de acordo com o registo de nascimento, 48% das crianças eram
da cidade de Niterói, 29% de São Gonçalo, 17% do município do Rio de Janeiro, 3%
nasceram em outras cidades do Estado e 3% em outros estados brasileiros.
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Gráfico 3: Cidade de nascimento

Residir próximo à unidade desejada é um dos requisitos exigidos à família para
matricular uma criança em escola da rede municipal. Daí a importância de comprovação do
endereço residencial.

Gráfico 4: Bairro de residência das crianças

Podemos observar que a grande maioria dos responsáveis, 72%, declarou morar no
Barreto, bairro onde está localizada a escola. Os demais disseram residir em bairros próximos:
11%, na Engenhoca e 5%, no Largo do Barradas45; 4%, informaram morar em Neves e 5%, na
Venda da Cruz (bairros que pertencem à cidade São Gonçalo); 3%, em outros bairros de
45

O Largo do Barradas não é um bairro de Niterói, e sim uma localidade muito conhecida pertencente ao
Barreto.

95

Niterói e 2%, em outros bairros de São Gonçalo. Muitas famílias residentes na cidade vizinha
tentam uma vaga na Rosalina porque não há escolas de Educação Infantil naquela região. A
Umeirac é a unidade mais próxima que atende a esse segmento.
Vejamos a localização da escola no mapa abaixo:

Fig. 20: Mapa do Barreto (Fonte: Google maps)

Nas fichas de matrícula, verificamos que a mãe é o adulto que se declara responsável
por 79% das crianças; o pai, por 10%; a avó, por 7%; outros parentes (avô, tio, tia, padrasto),
por 3%, e 1% das crianças está sob a responsabilidade de outros adultos (vizinho, amigo da
família).
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Gráfico 5: Responsável pela criança

Nos requerimentos preenchidos entre os anos de 2005 a 2010, os responsáveis deviam
informar a profissão. As respostas foram muito diversificadas. Destacamos as principais:
45%, declararam ser dona de casa ou ‘do lar’; 13%, trabalhavam como domésticas ou
diaristas; 10%, atuavam na área comercial (comerciário, comerciante, vendedor, auxiliar de
vendas, operador de caixa, vendedor autônomo, vendedor ambulante, promotora de vendas,
balconista, jornaleiro, revendedora); 6%, desempenhavam atividades na área de limpeza
(faxineiro, auxiliar de serviços gerais, servente, gari, arrumadeira, passadeira); 6%, prestavam
serviços na área da beleza e estética (manicure, cabelereira, depiladora); 6%, trabalhavam no
setor administrativo (auxiliar de escritório, secretária, técnico de contabilidade, recepcionista,
escriturário); 5%, se declararam estudantes; 4%, atuavam na área de educação (professor,
pedagogo, professor de educação física); 3%, desempenhavam atividades na área da saúde
(enfermeira, fisioterapeuta, farmacêutico, auxiliar de enfermagem, técnico em higiene dental,
agente de saúde), e 2%, prestavam serviços no setor de segurança (militar, inspetor de polícia,
segurança, vigilante, vigia).
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Gráfico 6: Profissões dos responsáveis

A partir de 2011, o responsável deveria indicar a religião e a raça da criança no
formulário de matrícula. Quanto à religião, 39%, declararam ser católicos; 35%, disseram ser
evangélicos; 23%, não responderam ou não tinham religião, e 3%, tinham outras religiões
(Kardecista, Espírita, Cristã).

Gráfico 7: Religião das famílias

Com relação à raça, os responsáveis deveriam assinalar uma das opções indicadas no
requerimento. As respostas foram as seguintes: 49%, declararam ser pardos; 42%, brancos;
7%, negros; 1%, amarelo, e 1% não respondeu.

98

Gráfico 8: Raça da criança

A Umei Rosalina é uma escola de horário parcial, com funcionamento em dois turnos
(manhã: 8 as 12 horas; tarde: 13 as 17 horas), que atende crianças de três a cinco anos e 11
meses, residentes, em sua maioria no bairro Barreto, onde a escola está localizada. De acordo
com as informações obtidas nos requerimentos de matrícula, 46% das crianças frequentaram a
Educação Infantil por três anos, ou seja, foram matriculadas com a idade de três anos; 33%,
foram matriculadas aos quatro anos e 21%, aos cinco anos. Uma informação adicional pode
ajudar em uma possível interpretação destes números. Na época em que a Umeirac era a única
instituição pública de Educação Infantil da região (até o ano de 2007), muitos pais e/ou
responsáveis não conseguiam vaga para as crianças na primeira tentativa, e retornavam à
escola no ano seguinte para tentar matriculá-las. Alguns destes pais/responsáveis aguardavam
em lista de espera e outros desistiam e matriculavam as crianças em alguma escola particular
nas proximidades.
A Umei Rosalina foi inaugurada em 24 de junho de 195946. Por ser uma das escolas
mais antigas da rede municipal de Niterói, é comum o atendimento a duas ou três gerações da
mesma família, bem como a irmãos, primos, às vezes, coincidentemente, com a mesma
professora.
Os dados mostram que a mãe é a principal responsável pelas crianças, é quem está
mais presente à vida escolar, quem leva, busca, participa de reuniões, etc.
46

Jardim de Infância Municipal Rosalina de Araújo Costa (JIMRAC). A portaria CME/FME nº 134 de 2000
institui o ciclo infantil para atender crianças dos quatro meses aos cinco anos e 11 meses. A partir de então a
nomenclatura passa a ser Unidade Municipal de Educação Infantil (UMEI).
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Em termos sociais e econômicos, percebemos que as crianças, em sua maioria, vêm de
famílias pobres ou de classe média baixa; as religiões católica e evangélica predominam, e as
famílias identificam as crianças, principalmente, como pardas ou brancas.

3.5 MATERIAIS DE PESQUISA E PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE

No início da investigação, reunimos 27 Livros de Histórias da Turma, com o total de
456 desenhos e histórias, produzidos nas turmas de 10 professoras, dos anos de 2005 a 2013.
Desse total, 231 foram criados por meninos e 224 por meninas, com idades entre três e seis
anos. Os livros de histórias pertencem aos arquivos pessoais da pesquisadora, que atuou como
professora da escola, e de outras professoras que os disponibilizaram para o estudo.
Diante da grande quantidade, foi necessário estabelecer critérios para reduzir o
material a fim de realizar uma investigação aprofundada das histórias e dos desenhos de modo
a tornar mais viável o encontro/descoberta de marcas de uma linguagem social das crianças.
Esta redução foi definida ao longo do processo, conforme as recorrências e singularidades que
identificamos nas diversas incursões realizadas, no mapeamento de alguns aspectos e na
elaboração de um estudo piloto, à época da qualificação. A seleção, portanto, elegeu uma
parte do material e deixou outras de fora, de acordo com nossos limites e possibilidades de
interpretação do que se mostrava mais relevante e representativo nos desenhos/histórias.
Como ocorreu este processo?
As imersões constantes e o mapeamento inicial apontaram várias questões sobre os
desenhos e as histórias e geraram uma primeira organização dos elementos mais salientes,
naquele momento, em diferentes tabelas. Elaboramos um quadro geral que nos permitiu obter
um panorama quantitativo do material com: registro do total de desenhos/histórias por livro e
por ano; nome da professora; número de histórias/desenhos de meninos e de meninas em cada
livro; ano de escolaridade na educação infantil; idades das crianças, ressaltando que, dos anos
2006 a 2009, crianças de diferentes idades participaram do mesmo grupo na proposta da
multi-idade.
Os aspectos mais proeminentes foram divididos nas seguintes tabelas:
1. temas recorrentes;
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2. personagens frequentes;
3. lugares ou cenários;
4. lista de ações (levantamento de léxico);
5. fenômenos da natureza e/ou associação à passagem do tempo;
6. desenhos.
O levantamento de caráter quantitativo revelou algumas recorrências, preferências e
possibilidades das crianças quanto à escolha temática, relacionada predominantemente às suas
vivências; à eleição dos personagens que, em grande maioria, fazem parte do seu contexto
familiar, e à ambientação da narrativa com destaque para a ‘casa’ [da criança]. Apontou
também a riqueza e diversidade lexical, um amplo vocabulário, e um grande interesse das
crianças pela natureza e seus fenômenos. Com relação aos desenhos, percebemos figuras
típicas que se repetem, tais como a forma humana e elementos da natureza.
Suassuna (2008), ao fazer ampla revisão sobre a história da pesquisa qualitativa,
dedica uma seção aos estudos quantitativos, por entender que eles mantêm inter-relações com
aqueles de natureza qualitativa.
Diz a autora que a abordagem quantitativa, embora parcial e com dados pouco
significativos, pode “fornecer informações importantes para a análise e a interpretação de
certa realidade, pois permite sugerir hipóteses qualitativas acerca de fatos quantitativamente
indicados” (ibid., p. 356). Os dados quantitativos podem ser relevantes na pesquisa
qualitativa, produzindo sentido no funcionamento do discurso em análise, revelando a
regularidade de discursos e participando dos processos semânticos que os formam.
Deste modo, as informações quantitativas não se opõem às qualitativas, antes, elas se
complementam, pois a realidade abrangida por ambos é dinâmica. Quantidade e qualidade são
inseparáveis e interdependentes, sendo cada uma elemento da compreensão do todo. Por isso,
as abordagens quantitativa e qualitativa devem se articular em favor do aprofundamento da
análise dos materiais. Deve-se superar o dualismo e empregar ambas as abordagens em níveis
diferentes de profundidade, conforme a natureza dos dados em jogo.
Suassuna (ibid.), com base em vários autores, explica que o procedimento quantitativo
permite buscar critério de representatividade numérica que possibilita a generalização dos
conceitos teóricos que se quer verificar. Já o procedimento qualitativo traz à tona o subjetivo e

101

o objetivo, os atores sociais, os fatos e seus significados, a ordem e os conflitos, preocupandose mais com o aprofundamento e a abrangência da compreensão do que com a generalização.
Graue e Walsh estabelecem relação entre matrizes e trabalho quantitativo e entre
episódios narrativos e aspecto qualitativo. As matrizes, segundo as autoras, fazem uma
compartimentação dos dados possibilitando que os leitores façam distinção entre as categorias
apresentadas. E, na justaposição das categorias ou das ideias, os significados são apreendidos
pelo leitor e são indicados mecanismos subjacentes que impulsionam as relações sociais. Já os
episódios são apontamentos que cristalizam os temas ilustrativos do campo, são histórias
enquadradas pelo autor. Então, nas “matrizes é a fratura dos dados e das suas relações com a
experiência vivida pelos participantes que nos ajuda a ver as coisas por novos prismas. Nos
episódios, é a síntese ou a integração de elementos comuns que proporcionam essa
clarividência” (GRAUE E WALSH, 2003, p. 247).
Neste sentido, o mapeamento dos desenhos/histórias nos auxiliou a perceber marcas da
coletividade, das práticas, das rotinas, enfim, do horizonte e do grupo sociocultural
compartilhado pelas crianças, mas não foi suficiente para dar conta da complexidade de
investigar os modos de compreensão e de expressão das crianças e suas singularidades.
No percurso metodológico, avançamos para a elaboração de um estudo piloto com
uma pequena parcela do material. Escolhemos dois dos LHT produzidos em turmas em que a
pesquisadora era a professora: o de 2006, com desenhos e histórias de crianças de diferentes
idades no grupo multi-idade, e o de 2012, formado por crianças com idades entre cinco anos e
cinco anos e 11 meses. Pretendíamos verificar se, em se tratando de crianças da mesma
comunidade e da mesma escola, mas em anos diferentes, realizando a mesma atividade,
encaminhada pela mesma professora, haveria mudanças significativas quanto aos temas,
personagens, desenhos, e quanto às maneiras de expressá-los.
A opção por um LHT de turma multi-idade e um de crianças de mesma idade foi
intencional, mesmo correndo o risco de enfrentar algum problema do ponto de vista da
diferença da idade das crianças, que poderia implicar especificidades de desenvolvimento e
aprendizagem refletidos na enunciação e no desenho. Contudo, este material em particular,
não indicou discrepância entre as narrativas de crianças de três, quatro e cinco anos.
O estudo piloto, ainda com um viés mais quantitativo, apontou que, em ambos os
LHT, as crianças criaram desenhos e histórias com os mesmos conteúdos temáticos (cotidiano
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da família, fenômenos da natureza e/ou associação à passagem do tempo, brincadeiras, morte,
recontagem de histórias ou filmes infantis, etc.); personagens (pessoas da família, animais,
elementos da natureza, personagens de livros ou filmes infantis), e locais (casa, rua, parque,
praia). A estrutura sintática e lexical das histórias também é muito semelhante nos dois livros.
A partir destes exercícios, da busca de referências teóricas, da realização de muitas
leituras, do cotejamento de textos, da participação em muitas reuniões de orientação, entre
outras ações, decidimos diminuir a quantidade do material para que pudéssemos refinar o
olhar e nos dedicar à busca de minúcias, pistas, indícios, características dos modos de
compreender e de expressar de crianças pequenas que pudessem ser indicativos de aspectos de
linguagens sociais próprias destas crianças.
Na definição dos critérios de seleção, optamos, primeiramente, por analisar os LHT
confeccionados nos grupos multi-idade, porque reúnem histórias e desenhos de crianças de
diferentes idades. Esta parte do material é formada por 11 LHT, com o total de 226 histórias e
desenhos, produzidos nas turmas de sete professoras, nos anos de 2006 a 2009.
Embora reduzida a pouco menos da metade, esta quantidade ainda nos pareceu elevada
para os propósitos do estudo. Por este motivo, e continuando com o critério de trazer
produções de crianças diferentes idades, buscamos, nos LHT, crianças que tivessem
participado da elaboração de dois ou três livros, no tempo em estiveram na Educação Infantil.
A escolha de produções de uma mesma criança poderia nos mostrar estratégias discursivas de
cada uma, em momentos diferentes de suas vidas, em grupos diferentes na escola e realizando
a atividade com professoras diferentes47.
Nos 27 livros disponibilizados, chegamos a 90 desenhos e histórias criados por 41
crianças48 (19 meninas e 22 meninos), nas turmas de sete professoras, no período de 2006 a
2012. Deste total, 33 crianças produziram dois desenhos/histórias, e oito, participaram de três
LHT. Estas produções foram organizadas em uma pasta-catálogo e passaram a formar a base

47
48

Algumas crianças dos grupos multi-idade permaneceram com a mesma professora por mais de um ano letivo.
Possivelmente há, no material inicial, outras crianças que participaram da elaboração de mais de um LHT.
Tivemos dificuldade em localizar algumas crianças, pois cada professora organiza o sumário de um jeito
diferente: por títulos das histórias, pelo primeiro nome das crianças, pelo nome completo. Em alguns livros,
são as próprias crianças que assinam o sumário. Como algumas estavam iniciando a tentativa de escrita e não
grafavam, naquele momento, as letras convencionais, não conseguimos ler alguns nomes. Há também livros
incompletos (são produções originais arquivadas pelas professoras) e outros sem sumário.
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do material de estudo. No entanto, utilizamos também outros desenhos e histórias para
elucidar os aspectos analisados, quando necessário.
No processo de realização da pesquisa, tornamo-nos mais atentas e sensíveis às falas
das crianças com quem temos oportunidade de conviver, tanto no âmbito profissional como
no pessoal, e fomos percebendo a riqueza de algumas situações e passamos a registrá-las.
Neste movimento, pessoas próximas que conheciam o interesse da pesquisadora começaram
também a relatar episódios muito interessantes em que as crianças expressavam seus
conhecimentos, pensamentos, sentimentos, valores, modos de compreensão do mundo.
Sentimos então necessidade de trazer dados anedóticos, por sua riqueza de revelar
características das linguagens das crianças em circunstâncias da vida, de maneira, muitas
vezes, inusitada, inesperada, surpreendente, e também muito coerente, lógica.
Assim é que somamos situações anedóticas ao conjunto de desenhos e histórias, a fim
de entender como crianças pequenas da Educação Infantil compreendem, expressam-se e dão
sentidos para o mundo.
Após idas e vindas, explorando os materiais e buscando articulação com o referencial
teórico, definimos duas dimensões de análise relacionadas mais diretamente à enunciação:
vivência e sincretismo, e uma ligada mais especificamente à expressão gráfica: os desenhos
como gênese das histórias.
Fizemos esta divisão para dar maior relevo às dimensões, a algumas especificidades, a
partir das marcas, pistas, indícios que encontramos. Temos clareza de que todos os aspectos
estão imbricados, entrecruzados, são indissociáveis nas relações socioculturais.
Na busca de compreensão, concordamos com Graue e Walsh (2003 que explicam que
a “interpretação é, simultaneamente, separar e juntar, uma atividade analítica e sintética,
descritiva e evocativa” na qual há “elementos objetivos e subjetivos que se entrechocam de
maneiras que provocam a fusão dos termos”. As autoras consideram a interpretação uma
ciência romântica, repleta de “trabalho penoso e muita fadiga, criativa e analítica. É alcançada
através de uma persistência reforçada. Interpretação é criação de significados que são ativos e
perpassam todo o trabalho de investigação interpretativa” (p. 192).
As autoras continuam dizendo que a interpretação é transformadora, pois derrama luz
sobre a experiência. “A interpretação é um processo produtivo que dá origem aos significados
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múltiplos de um acontecimento, objeto, experiência ou texto. [...] O significado, a
interpretação e a representação estão profundamente interligados” (ibid., p. 192).
Cabe ao investigador estabelecer fios investigativos que entreteçam acontecimentos e
imagens no campo de pesquisa e que forneçam uma maneira coerente de pensar sobre o tema
do estudo. Tal como os fios do tapete proposto por Ginzburg.
Este é o nosso desafio nos próximos capítulos em que tratamos, respectivamente, das
dimensões da vivência, do sincretismo e do desenho, como anunciamos anteriormente.
Organizamos os capítulos de análise do seguinte modo:
i.

apresentação de um desenho/história para ilustrar determinada marca;

ii.

articulação ao referencial teórico-metodológico;

iii.

identificação de outras histórias e/ou situações anedóticas com o mesmo
indício;

iv.

síntese do capítulo.

Os desenhos/histórias foram digitalizados e uma cópia do formato original está
disponível nos anexos. Para facilitar a localização, embaixo de cada figura, indicamos o anexo
correspondente. Para os desenhos/histórias discutidos na dimensão da vivência, sinalizamos
com V1, V2 e assim sucessivamente; aqueles que aparecem na dimensão do sincretismo, S1,
S2, ..., e os que constam no capítulo sobre os desenhos, D1, D2, ...
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4. DIMENSÃO DA VIVÊNCIA

O mundo sociocultural é o espaço da coletividade e da história, em cada época e em
determinadas condições geográficas, sociais, políticas, culturais. É no meio que cada pessoa
vive, convive, estabelece relações variadas e complexas, desenvolve qualidades específicas,
tanto biológicas e hereditárias quanto sociais, pois cada ser humano é uma unidade histórica.
Por isso, de acordo com Vigotski (2010, p. 4), o meio é a fonte de desenvolvimento das
propriedades e qualidades humanas específicas.
Em sentido parecido, Bakhtin (2001, p. 86), diz que “o meio social deu ao homem as
palavras e as uniu a determinados significados e apreciações; o mesmo meio social não cessa
de determinar e controlar as reações verbalizadas do homem ao longo de sua vida.” O autor
acrescenta que tudo o que é verbal no homem não pode ser creditado a um sujeito tomado
isoladamente, porque o que fala não pertence a ele, e sim ao seu grupo social (ao seu
ambiente social). Isto significa que o “componente verbal do comportamento é determinado
em todos os momentos essenciais de seu conteúdo por fatores objetivo-sociais”. (grifo do
autor)
A relação do homem com o meio é denominada por Vigotski (2006) de situação social
de desenvolvimento, em cada qual o ser humano vai se apropriando de marcas da espécie, da
coletividade, de acordo com o seu “nível de compreensão, de tomada de consciência, de
apreensão daquilo que ocorre no meio”, porque “a influência de uma situação ou outra
depende não apenas do conteúdo da própria, mas também do quanto a criança [ou adulto]
entende ou apreende a situação” (id, 2010, p. 4, grifo do autor).
As condições de entendimento e apreensão de uma situação, o nível de compreensão e
tomada de consciência pela pessoa caracterizam a vivência. Vejamos abaixo as definições de
Vigotski e Bakhtin:
A vivência é uma unidade na qual, por um lado, de modo indivisível, o meio, aquilo
que se vivencia está representado - a vivência sempre se liga àquilo que está
localizado fora da pessoa - e, por outro lado, está representado como eu vivencio
isso, ou seja, todas as particularidades da personalidade e todas as particularidades
do meio são apresentadas na vivência, tanto aquilo que é retirado do meio, todos os
elementos que possuem relação com dada personalidade, como aquilo que é retirado
da personalidade, todos os traços de seu caráter, traços constitutivos que possuem
relação com dado acontecimento. Dessa forma, na vivência, nós sempre lidamos
com a unidade das particularidades da personalidade e das particularidades da
situação representada na vivência. [...] (VIGOTSKI, 2010, p. 3, grifo do autor)
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[...] A vivência é o rastro, o reflexo de sentido na existência, por dentro ela não vive
de si mesma, mas desse sentido que está fora dela e que ela capta, pois se ela não
capta o sentido este não existe; a vivência é uma relação com o sentido e com o
objeto e fora dessa relação não existe para si mesma, nasce enquanto carne (carne
interior) de modo involuntário e ingênuo, por conseguinte, não para si mas para o
outro, para quem ela se torna valor a ser contemplado independentemente da
significação do sentido, torna-se forma dotada de valor enquanto o sentido se torna
conteúdo. O sentido se submete ao valor da existência individual, à carne mortal da
vivência. [...] (BAKHTIN, 2010a, p. 105)

Vigotski define a vivência, primeiramente, como situacional, social, constituída por
elementos que estão no mundo, na realidade, e que afetam, provocam, produzem sentidos,
transformam a personalidade. Trata-se da infinidade de acontecimentos propiciados pelo
meio, por intermédio das relações entre as pessoas, entre os grupos sociais que se encontram,
se chocam, concordam, discordam, enfim, vivem incontáveis experiências.
Além do aspecto coletivo, a vivência é individual, singular, uma posição interna da
pessoa a respeito de uma determinada situação da realidade. Cada pessoa, criança ou adulto,
tem uma maneira própria, única, de elaborar os momentos de sua vida, de acordo com o modo
como os compreende, os apreende, toma consciência deles. Não é possível controlar como
cada pessoa vai singularizar as experiências de sua vida!
Para o professor Serguei Jerebtsov, na perspectiva vigotskiana, vivência aparece duas
vezes. Primeiro como encontro e depois como consequências desse encontro no interior da
pessoa. A vivência tem, portanto, dois planos: um plano de frente, em que acontecem as
colisões externas, e um segundo plano oculto, individual, em que desaparece a figura do
outro, quando o processo da vivência caminha na direção do diálogo interno. Em síntese,
vivência pode ser definida como: unidade básica do conhecimento conjunto, compartilhado;
organização do que é essencial na vida do homem; mecanismo de solução de conflito entre as
partes de um acontecimento da vida (estratégia utilizada pela psicanálise na psicologia de
crise). No processo da vivência, a pessoa está ocupada com a busca do sentido, através dos
mecanismos de interiorização e exteriorização. (informação verbal)49

49

.

Comunicação feita pelo professor Serguei Jerebtsov, da Universidade Estatal F. Srokina de Gomel
(Bielorussia), no III Veresk Simpósio Teoria Histórico-Cultural: História e Atualidade, em 28 de junho de
2016. Niterói: Universidade Federal Fluminense.
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Neste sentido, a vivência é o “ato integral do homem de pensar, atentar, sentir,
lembrar, perceber, um dado momento de sua existência, produzindo sentidos para ela”,
pondera Delari Junior (2009). No entendimento deste autor, a linguagem é um dos modos de
buscar compreender “a dinâmica da consciência da qual a vivência é uma unidade viva
essencial”.
De modo semelhante, Bakhtin (2010a), ao configurar o autor e, principalmente, o
personagem (herói), preconiza, reiteradamente, a dimensão social e a fundamental
participação do outro na constituição do eu. Bakhtin diz que a vivência não pode viver de si
mesma, o seu sentido está fora dela, na relação com os objetos e com os outros, ou seja, no
mundo social. Mas o autor também aponta que a vivência tem caráter individual, está dentro,
ela é rastro e sentido da existência, é “carne mortal” e interior. Cada pessoa dá sentido às suas
vivências, de maneira singular e única, pois o valor da existência individual submete o
sentido.
Para exemplificar a noção de vivência, ambos os autores trazem situações relacionadas
ao sofrimento.
Vigotski (2010) cita um caso de sua clínica em que três crianças de uma mesma
família, cuja mãe bebe e sofre de transtornos nervosos e psíquicos, são expostas à violência
dessa mãe e sentem pavor e medo dela. As crianças apresentam quadros completamente
diferentes de acordo com a idade e o entendimento que cada uma tem da situação. Ele conclui
que, uma mesma situação do meio, uma mesma ocorrência num meio de várias pessoas, terá
influência diferente sobre o desenvolvimento de cada uma, porque a vivência dos
acontecimentos de cada uma delas se dá de maneira diferente.
Já Bakhtin (2010a, p. 23-24), ao discutir o excedente da visão estética, propõe que se
imagine um indivíduo sofrendo e diz que, para este indivíduo, a circunstância e os tons
volitivos-emocionais que abarcam sua visão do mundo concreto são os tons do sofrimento. Na
vivência estética, deve-se, num primeiro momento, compenetrar-se com este indivíduo que
sofre, isto é, vivenciar - ver e inteirar-se - do que ele vivencia, colocar-se no lugar dele,
coincidir com ele, adotar o horizonte vital concreto como ele o vivencia. Esta atividade
oferece elementos que o indivíduo que sofre, que vivencia o sofrimento de dentro, não tem
acesso: sua expressividade externa, a tensão dos músculos, a expressão de sofrimento no
rosto, o céu azul que destaca a imagem sofrida. Tais elementos, gerados por atos de
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contemplação-ação, decorrem da posição exotópica que se ocupa com relação ao outro
indivíduo, que permite dar-lhe um acabamento estético, completar seu horizonte.
O autor alerta para a necessidade de retornar a si mesmo, caso contrário, haveria uma
vivência do sentimento alheio como sentimento próprio, acarretando em um fenômeno
patológico. A volta ao lugar de contemplador para dar um ambiente concludente ao indivíduo
(no exemplo, aquele que sofre) é sempre feita a partir da visão, do conhecimento, da vontade,
do sentimento, enfim, das vivências daquele que contempla, do outro. Além da dimensão
estética, a situação do indivíduo sofredor pode motivar um ato ético de ajuda, salvação ou
consolação, que só será possível com o retorno ao próprio lugar, fora deste sofredor (ibid.).
Articulando estas ideias à nossa reflexão sobre os modos como crianças pequenas
compreendem e expressam sentidos para o mundo sociocultural de que participam, logo no
início de nossa imersão nas histórias e nos desenhos, percebemos regularidades com relação
ao conteúdo temático, personagens e lugares a que as crianças fazem alusão.
Isto ficou muito evidente quando elaboramos o mapeamento dos aspectos gerais das
histórias.
Com relação ao tema, do total de 456 histórias, 201 (44%), falam sobre o cotidiano ou
as rotinas da família; 106 (22,8%), mencionam elementos da natureza (animais, plantas,
nuvem, sol) ou fenômenos meteorológicos (chuva, raio, trovão); 104 (22,8%), se referem a
brincadeiras; 98 (21,5%), tocam em assuntos relacionados à morte, violência, acidente; 89
(19,5%), trazem referências de filmes e histórias infantis; 35 (7,7%) contam experiências na
escola.
Os personagens preferidos são os que representam o ser humano. Dividimos a
referência ao humano em três grupos: pessoas em geral (moço, velhinha, gente, todo mundo,
cara, homem, mulher, menino, menina, pessoas) que aparece em 225 (49,3%) histórias;
parentes (pai, mãe, avó, avô, tio, tia, primo, irmão, irmã), em 190 (41,7%); crianças ou a
própria criança-autora, em 124 (27,2%). Outros personagens frequentes nas narrativas são:
animais em geral, em 137 (30%); elementos da natureza, em 120 (26,3%); personagens de
literatura ou filmes infantis, em 76 (16,7%).
Os ambientes ou cenários mais frequentes são: casa, que é mencionada em 205 (45%)
narrativas; natureza (floresta, mato, praia, mar, cachoeira, rio), em 100 (22%); rua ou
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transporte, em 81 (17,8%); espaços relacionados ao lazer (cinema, shopping, parquinho), em
75 (16,4%); escola, em 22 (4,8 %); hospital/ir ao médico, em 20 (4,4%).
Estes números indicam que temas, personagens e ambientes ligados diretamente às
vivências pessoais das crianças ocupam lugar de destaque nas narrativas. Ao criarem uma
história, como diz Vigotski (2009, p. 90), elas se alimentam “de impressões que partem da
realidade, reelaborando essas impressões” e levando-as “a um entendimento e a um
sentimento mais profundo da realidade”.
Destacamos nas próximas seções aspectos que nos pareceram mais relevantes nas
enunciações e que dizem respeito, predominantemente, às vivências infantis: a) marcas da
singularidade da criança e da coletividade dos grupos socioculturais; b) conhecimento
compartilhado que permite a compreensão mútua dos sujeitos e a realização de atividades
cotidianas - a ideia de scripts; c) relação da criança com a natureza; d) relação da criança com
a língua.

4.1 MARCAS DA SINGULARIDADE DA CRIANÇA E DA COLETIVIDADE DOS GRUPOS
SOCIOCULTURAIS

Com o objetivo de buscar marcas singulares e coletivas nos modos como as crianças
pequenas falam e dão sentidos para o mundo, por meio de suas vivências, analisamos,
inicialmente, a história contada por Laura, aos quatro anos.

Fig. 21 (V1): Desenho e história de Laura, 4 anos, 2007
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Laura revela sua individualidade na maneira como se expressa dando sentidos às
situações vividas e internalizadas. Ela inicia a narrativa dizendo: “As meninas estavam
grávidas de dois gêmeos”. Laura era bebê até pouco tempo antes de contar essa história! Um
bebê que estava na barriga da mãe junto com seu irmão gêmeo, Hugo. Ela se coloca na
posição de outro dela mesma, revendo seu nascimento.
Inferimos que, na vivência e na compreensão de Laura, gravidez significa felicidade
para todos, inclusive para o ‘sol’ que ela personifica50 na história e no desenho (sol com rosto
expressando sorriso): “O sol estava feliz. As meninas estavam felizes. Os primos também.” A
menina descreve a preparação do ambiente para receber os bebês: “A casa estava com tudo de
neném: berço, cadeira de papa, cadeira que o neném fica sentado, brinquedos, chupeta,
mamadeira.” Em seguida, faz referência a um marco temporal futuro, posterior, o momento
do nascimento: “Faltavam dois meses pra eles nascerem.” E termina a história revelando os
nomes das meninas grávidas e dos bebês (um casal de gêmeos, tal como Laura é gêmea de um
menino): “O nome deles vai ser Murilo e Ana Beatriz. Os bebês de Carol vai ser Júlia e João.”
Reportando-nos à circunstância de enunciação, interpretamos que a ‘mãe’ implícita é a
própria Laura e a outra mãe, Carol, é Ana Carolina, uma amiga da turma, que estava junto
com Laura planejando e elaborando os desenhos para o livro de histórias. Enquanto criavam
seus desenhos, conversavam, trocavam ideias, colaboravam com o trabalho uma da outra e
combinavam as histórias que iriam ditar para a professora na sequência da atividade.
Na narrativa de Laura, evidencia-se uma mobilização e organização em prol de um
acontecimento futuro que repercute no presente, marcando e alterando as vidas, as rotinas de
uma família. Embora ainda não tenham nascido, os bebês têm existência material que
reverbera no discurso: nomes escolhidos, objetos próprios, adequação do espaço da casa, e
também no desenho: dois bebês sobre a barriga de cada mãe (desenho com efeito de raio-X51,
pois os bebês estão dentro da barriga) e a expressão de felicidade dos rostos das meninas, dos
primos e do sol.

50

Abordamos a questão da personificação de elementos da natureza, de animais e de objetos, no capítulo
seguinte da análise, em que apresentamos a dimensão do sincretismo.
51
As estratégias que as crianças utilizam para desenhar serão analisadas no capítulo seis.
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Para compreender a enunciação de Laura e de muitas crianças que criaram histórias e
desenhos para os LHT, consideramos importante refletir sobre a complexidade da entrada das
crianças no mundo sociocultural. As crianças são geradas e nascem em ambientes espacial,
cultural e historicamente pré-determinados, portanto, pré-existentes, simbolicamente
constituídos e com intencionalidades. Chegam frágeis e biologicamente inacabadas.
Como vimos no capítulo dois, Bakhtin (1993) explica que a criança não nasce como
um organismo biológico isolado, e sim como membro de um grupo social que carrega
posições axiológicas, marcas histórico-culturais, modos de compreensão e atuação no mundo.
Tais grupos estão localizados em um território que abarca o espaço geográfico delimitado, a
posição política, econômica, ideológica, em determinada época histórica. Tudo isso (con)
forma a situação social e cultural do ser que nasce. Vigotski (2010), por sua vez, destaca a lei
geral do desenvolvimento humano, que se dá por meio da relação e da cooperação social, para
garantir a sobrevivência da espécie.
Com base na teoria de Vigotski, Delari Júnior diz que o bebê humano “é o mais
dependente de todos os filhotes conhecidos, o que nasce menos preparado, o que demora mais
tempo para atingir a forma adulta, o que precisa de mais aquisições do ambiente para
justamente poder lidar com ele” (2009, p. 7). Sendo assim, para garantir sua sobrevivência,
necessita do contato coletivo com outros seres da espécie. É na relação com os outros, por
meio de cuidados, artefatos/instrumentos, da internalização dos signos, mediação simbólica e
da linguagem, que se dá o processo cooperativo de desenvolvimento humano e a continuidade
filogenética.
O autor acrescenta que a colaboração
[...] supõe que até para sermos indivíduos necessitamos a presença e os cuidados de
outras pessoas para conosco. Se considerarmos o simples fato da fragilidade do
“filhote humano” e o tempo que demora para poder garantir por conta própria a sua
sobrevivência, já teremos noção do quanto necessitamos colaboração de alguém para
virmos a ser nós mesmos e quanto podemos nos fazer necessários para alguém vir a
ser ele próprio... (ibid., p. 5)

Relacionando à narrativa, percebemos os cuidados e a colaboração de outros para o
processo de singularização de Laura, que ocupa um lugar específico no mundo, um lugar
próprio e singular, que somente ela pode ocupar.
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Laura foi gerada junto com um irmão gêmeo, foi singularizada pelo nome escolhido
por sua família, teve a casa preparada com mobiliário e objetos próprios para recebê-la e a
expectativa de seu nascimento gerou um sentimento de felicidade. Ela vivenciou e
internalizou estes momentos de maneira peculiar, individual, e também na relação social
coletiva. Possivelmente, a menina ouviu relatos de sua mãe, pai, avós, etc., sobre a gravidez
de sua mãe, o nascimento, os primeiros meses de vida, assistiu a vídeos, viu fotos, teve acesso
à sua história por meio das lembranças, dos sentimentos, conhecimentos, valores, da
enunciação dos outros com quem mantêm relação mais íntima. O discurso, explica Smolka,
organiza e institui recordações e se torna lócus da recordação partilhada, ao mesmo tempo
para si e para o outro. “A linguagem é o processo mais fundamental de socialização da
memória”, porque, ao falar das experiências e trabalhar discursivamente as lembranças,
recordações e imagens ganham certa organização e estabilidade. Portanto a linguagem “é
constitutiva da memória, em suas possibilidades e seus limites, em seus múltiplos sentidos, e
é fundamental na construção da história” (SMOLKA, 2000, p. 187).
A linguagem nos constitui antes mesmo do nosso nascimento. De acordo com Goulart
e Mata:
As crianças mesmo antes do nascimento já estão banhadas em linguagem: já são
faladas, referidas, consideradas por pais, familiares, responsáveis, médicos e pessoas
de um modo geral com quem a mãe, principalmente, tem contato. “Como será que
ele vai ser?”, “Com quem vai parecer?”, “Não vejo a hora de ela nascer!”, “Espera
mais um pouquinho, ainda temos que preparar um bercinho pra você, tá?” Falas
como estas são permeadas por valores, alegrias, incertezas, preocupações, medos desejos expressos e desejos calados. São muitas as formas de expressão que, na
verdade, contextualizam a chegada e a vida das crianças, e não somente a linguagem
verbal. É no interior de um imenso fluxo simbólico que as crianças adentram o
mundo e conhecem-no. Vivendo o presente e apreendendo-o por meio da linguagem
e seus sentidos, vão-se ligando ao passado e criando expectativas de futuro.
(GOULART e MATA, 2016, p. 46, grifo das autoras)

Percebemos essa ligação com o passado e uma possibilidade de acontecimento futuro
na narrativa de Laura, algo que poderá repetir o que ela vivenciou, contudo desempenhando
outro papel social que, no momento, ela não pode viver na realidade e sim na fantasia 52. Do
passado como bebê, como filha, há a expectativa de que, no futuro, ela seja a mãe, passe por
uma gravidez de ‘dois gêmeos’, sinta-se feliz, providencie a preparação da casa, escolha os
nomes dos filhos, etc. Nas experiências no grupo social, no fluxo simbólico intenso e por
52

Discutimos a relação entre elementos da realidade e da fantasia no próximo capítulo.
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meio da linguagem, Laura vai se singularizando, constituindo-se como sujeito, distinguindose das demais pessoas no plano social. De acordo com Góes (2000, p. 119), “há uma base
genética social para tudo aquilo em que um ser se torna - ele aplicará a si o que vivenciou com
os outros”.
As vivências de Laura, e das crianças, em geral, são marcadas pelo espaço social e
pelo tempo histórico que não se restringem ao contexto circunscrito da enunciação ou da
situação social imediata, mas estão ligados ao que Bakhtin chama de cronotopo na “grande
temporalidade”.

A

noção

de

cronotopo

fornece

a

“imagem-demonstração

dos

acontecimentos” por meio da “condensação e concretização espaciais dos índices do tempo tempo da vida humana, tempo histórico - em regiões definidas do espaço”. (BAKHTIN,
2010b, p.355)
O cronotopo, nas palavras do autor, é
[...] o entrelaçamento do que é histórico, social e público com o que é particular e até
mesmo puramente privado, de alcova; a associação [...] da série histórica com a série
biográfica e de costumes. Lá estão condensados, concentrados os signos patentes e
visíveis tanto do tempo histórico, como também do tempo biográfico e quotidiano,
e, simultaneamente, eles estão unidos na imagem mais densa, fundidos nos signos
unitários da época, que se torna concreta e tematicamente visível. (BAKHTIN,
2010b, p. 352)

No cronotopo, os sentidos do passado se renovam e são criados sentidos futuros. A
ideia de cronotopo designa um lugar coletivo, uma matriz-espaço temporal onde são contadas
ou escritas várias histórias. Amorim (2004, p. 222, 223) define cronotopo como “a
materialização do tempo no espaço: há um lugar em que a história se desenrola, onde o tempo
passa, se vive e se mede em função das características desse lugar”.
Aqui o tempo integra o passado e o futuro mais longínquos, para ressignificá-los a
cada vez. Tempo de transformações incessantes e inevitáveis, em que as gerações
desempenham um papel fundamental de transmissão e de superação. Tempo que se
define como grande temporalidade, pois projeta a humanidade e o mundo para um
além do contexto conhecido e representado. (AMORIM, 2012, p. 103, grifo da
autora)

Como as crianças entram nessa corrente espaço-temporal e transitam entre o passado
ancestral e a projeção do futuro? Como vão sendo marcadas e como vão imprimindo suas
marcas singulares na história, considerando que o “corpo não é o corpo individual e
biográfico, mas é a carne do mundo” (AMORIM, 2004, p. 104)?
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Os pais das crianças e/ou outros adultos que cuidam delas são “guardiões do
significado” (PINO, 2005). Eles são os responsáveis por oferecer as primeiras orientações
axiológicas, conhecimentos, sentimentos, linguagem, as primeiras impressões e possibilidades
de compreensão e ação no mundo, enfim, as referências de origem cultural, social, histórica,
que configuram a ideologia cotidiana de determinado grupo.
Tais referências de origem, âncoras da ideologia do cotidiano, formam a base de
constituição das crianças como sujeitos históricos. Volochínov (2013, p. 151) explica que a
ideologia cotidiana “dá significado a cada ato nosso, a cada ação nossa e a cada um de nossos
estados ‘conscientes’”, refletindo e refratando a realidade social objetiva nas sensações
cotidianas e nas expressões exteriores ligadas a elas. A ideologia do cotidiano expressa uma
proximidade social, constitui um universo de referências, conhecimentos, valores básicos,
modos de expressão, estabilizando os sentidos para os sujeitos.
[...] não é tanto a expressão que se adapta ao nosso mundo interior, mas o nosso
mundo interior que se adapta às possiblidades de nossa expressão, aos seus
caminhos e orientações possíveis. Chamaremos a totalidade da atividade mental
centrada sobre a vida cotidiana, assim como a expressão que a ela se liga, ideologia
do cotidiano, para distingui-la dos sistemas ideológicos constituídos, tais como a
arte, a moral, o direito, etc. A ideologia do cotidiano constitui o domínio da palavra
interior e exterior desordenada e não fixada em um sistema, que acompanha cada um
dos nossos atos ou gestos e cada um dos nossos estados de consciência. [...]
(BAKHTIN, 2009, p. 122-123, grifo do autor)

A ideologia do cotidiano é base de formação da vida, referência biológica e biográfica,
a partir da qual as esferas superiores do conhecimento (Ciência, Arte, Filosofia, Política,
Direito, Psicologia, Educação, Religião, etc.) brotam e se cristalizam, retornando a ela com
forte influência, mas também mantendo um elo orgânico e vivo com a ideologia do cotidiano
da qual se alimentam e permanecem vivas. Porque a “avaliação crítica, que é a única razão de
ser de toda produção ideológica, opera-se na língua da ideologia do cotidiano” (ibid., p. 123).
Entendemos que a criança pequena encontra-se no início do processo, formando sua
ideologia cotidiana em seu grupo social de origem que é a família. Com as referências,
principalmente da família, a criança chega à escola, sistema ideológico superior, onde passa a
receber outras orientações axiológicas, conhecimentos, linguagem, perspectivas sobre o
mundo sociocultural e histórico, na relação de alteridade com sujeitos outros. No movimento
dialético, referências cotidianas e escolares influenciam-se mutuamente, chocam-se,
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complementam-se, replicam-se, mesclam-se, dialogam e ampliam os modos de compreensão
e atuação no mundo tanto da criança como das demais pessoas nessa relação.
Observamos que a enunciação de Laura é atravessada por muitas referências do seu
cotidiano. No âmbito de sua família, ela apreendeu sentidos, sentimentos e conhecimentos que
mobilizam as pessoas para o nascimento de uma criança: a organização da casa, a escolha do
nome, a felicidade e a expectativa do tempo que falta. Na linguagem, ela emprega
hipocorísticos (cadeira de papa, neném, Carol), remetendo ao tom afetivo-volitivo com que os
adultos, principalmente a mãe, falam com os bebês.
A criança começa a ver-se pela primeira vez como que pelos olhos da mãe e começa
a falar de si mesma nos tons volitivo-emocionais dela, como que se acaricia com sua
primeira autoenunciação; desse modo, ela aplica a si e aos membros do seu corpo os
hipocorísticos no devido tom: “minha cabecinha, minha mãozinha, minha perninha”,
“neném quer naninha”, etc. Aqui ela determina a si e a seu estado através da mãe, no
amor que esta lhe devota como objeto de seu mimo, do seu carinho, dos seus beijos;
é como se ela fosse enformada axiologicamente pelos abraços dela. (BAKHTIN,
2010a, p. 46-47)

Já no contexto escolar, Laura tem oportunidade de participar de diversos momentos de
contação de histórias, de produção de desenhos, de convivência com várias crianças de
diferentes idades e muitos adultos, especialmente a professora do seu grupo. Sua narrativa e
desenho abarcam essas referências: segue a orientação da professora para fazer a atividade;
planeja e combina a história e o desenho em colaboração e trocando ideias com a amiga
Carol; escolhe o nome Murilo que remete ao filho recém-nascido de uma professora cujo
processo de gestação fora acompanhado pelas crianças.
Laura, de quatro anos, traz, em sua narrativa, marcas singulares de suas vivências
entrelaçadas ao cotidiano, à memória e à história, ecoando o que faz sentido para ela. Mas vai
além disso. Podemos depreender que, na relação de alteridade, ela se vai se constituindo
sujeito nas situações socioculturais e históricas específicas. Alteridade que se organiza a partir
de uma complexa dinâmica entre o singular e o social e que constitui, transforma e se funda
na relação entre sujeitos, criando a possibilidade de ampliação dos seus horizontes e a
“produção de novas reorganizações a partir do compartilhamento de sentidos e significados.
[...] Reconhecer o outro é parte essencial para a própria percepção de si, já que o ‘eu’ só existe
no contato com o outro, em um processo colaborativo crítico” (DELARI JUNIOR, 2009, p.
4).
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Vamos passar agora à história de Camila, também de quatro anos, buscando encontrar
outras marcas singulares e coletivas nos modos de expressão da criança que apontem outros
sentidos possíveis na internalização de vivências que podem decorrer com a chegada de um
bebê à família.

Fig. 22 (V2): Desenho e história de Camila, 4 anos, 2014

Que marcas singulares e coletivas das vivências de Camila se destacam na
enunciação?
Sua narrativa começa com a abertura muito comum na literatura infantil e logo
anuncia um sentimento negativo da mãe para a filha: “Era uma vez a mãe que não gostava da
filha.” Na frase seguinte, Camila apresenta outro personagem – o menino – que supomos ser o
motivo pelo qual ela diz que a mãe não dá atenção à filha: “A mãe toma conta do menino e
não dava atenção à filha.” Na sequência, a filha dirige-se à mãe, pede água, mas não é
atendida, pois parece que ela está ocupada com o bebê. “A filha veio no quarto e ela não deu
atenção e depois a filha pediu um copo de água, mas a mãe falou: ‘_Ah... você acordou o
bebê! Você vai ter que colocar o bebê para dormir de novo!’”. A introdução da fala da mãe
em discurso direto sugere a entonação de quem está brigando, repreendendo e
responsabilizando a menina pelo fato de o bebê ter acordado. O que pode ser corroborado
pelo sentimento de estresse que a circunstância provoca na filha: “A filha ficou bem
estressada, porque o bebê tava chorando.” No desenlace da história, a filha obedece à mãe,
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resolve o conflito e, tal como muitos contos infantis, termina com a palavra ‘fim’: “A filha
colocou o bebê na cama e ele dormiu de novo. Fim.”
A situação discursiva permite-nos interpretar que a criança traz à cena aspectos
vividos na família, pois, à época da elaboração do LHT, ela tinha acabado de ganhar um
irmão.
A questão do nascimento do bebê, neste caso, significa para a ‘filha’, que seria a
própria Camila, uma alteração no seu relacionamento com a mãe, porque, antes da chegada
dele, ela era o bebê da casa, dispunha de toda a atenção, cuidado e amor de sua mãe.
O contexto narrativo indica o impacto que o acontecimento causou na vida da criança
e sua dificuldade em vivenciá-lo. Na compreensão da situação e na maneira singular como
apreende as mudanças que ocorreram em sua casa, nas rotinas da família e nas relações, ela
parece se sentir rejeitada, deixada de lado pela mãe, quando diz: “a mãe que não gostava da
filha”, “A mãe (...) não dava atenção à filha”, “A filha veio no quarto e ela não deu atenção
(...)”.
Mas a ‘filha’ não quer perder o afeto da mãe, ela se aproxima, vai até o quarto onde a
mãe está com o bebê, pede um copo d’água para receber sua atenção e cuidado, mas sua ação
não é bem sucedida... Além de não atender o seu desejo, a mãe briga com ela por ter acordado
o bebê. A reação da mãe é trazida à narrativa em sua própria voz, ou melhor, a criança
introduz a voz da mãe, por meio de discurso direto, criando, tal como analisa Fiorin (2002),
um efeito de realidade, pois temos a impressão de que ela apenas está repetindo o que a mãe
teria dito. Essa estratégia discursiva utilizada por Camila reflete a complexidade e a tensão na
dinâmica da comunicação em um contexto narrativo específico. De acordo com Bakhtin
(2009, p. 154):
O discurso citado e o contexto narrativo unem-se por relações dinâmicas, complexas
e tensas. É impossível compreender qualquer forma de discurso citado sem levá-las
em conta [...]. O discurso citado e o contexto de transmissão são somente os termos
de uma inter-relação dinâmica. Essa dinâmica, por sua vez, reflete a dinâmica da
inter-relação social dos indivíduos na comunicação ideológica verbal.

A dinâmica da inter-relação social entre mãe e filha passa por um momento delicado.
A chegada de um novo sujeito - o bebê - modifica e altera as relações pessoais na família.
Tais mudanças geram ações e reações da mãe que, por sua vez, produzem efeito nas ações e
reações da filha e vice-versa.
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O discurso citado, dentro do todo enunciativo, sugere que a mãe reage com irritação ao
ser interrompida pela filha. Possivelmente, a mãe tinha acabado de fazer o bebê dormir e ela,
ao entrar no quarto, fez alguma ação ou falou alto para pedir água, e ele acordou. A filha, por
sua vez, reage à situação fazendo o que a mãe manda: colocar o menino para dormir
novamente. Mas isso não é tranquilo para a filha que, diante do choro do bebê e de toda a
cena, fica bem estressada.
A adjetivação da filha como bem estressada chama-nos a atenção. Parece-nos que
Camila quer dizer que está com ciúmes, insatisfeita, triste, com dificuldade para lidar com o
bebê que estaria ocupando o seu lugar e tornou-se o centro das atenções, cuidados e amor. O
momento é de estresse, aliás, muito estresse – o que é enfatizado pelo advérbio bem. No
entanto, não é somente a filha que se sente assim. Imaginamos que essa mãe, com um bebê
recém-nascido e uma filha de quatro anos, com tantas demandas de cuidado e outras coisas
que precisa administrar na família, na casa e em sua própria vida, tenha declarado em algum
momento que estava bem estressada.
Com base nos ensinamentos Bakhtin (2009), entendemos que Camila, ao construir seu
discurso, apropria-se da palavra da mãe e a incorpora ao seu enunciado. A menina vai
apreendendo, assimilando, reelaborando, confrontando, reacentuando o discurso da mãe e de
muitos outros, nas relações sociais, da maneira como lhe é possível compreender e vai
formando seu fundo perceptivo: conhecimentos, valores, opiniões, convicções, preconceitos,
sentimentos, etc. Em um movimento de permanente tensão entre o que sabe e as palavras dos
outros - palavras alheias - que chegam ao mundo interior da criança, ampliam-se suas
possibilidades de resposta e ação no mundo. Logo, nesse processo, ao dizer bem estressada,
Camila povoa a palavra com sua intenção, dando-lhe uma orientação semântica e expressiva e
tornando-a palavra própria.
Observamos também que Camila utiliza as palavras menino e bebê ao invés de dizer
irmão ou filho (que aparece somente no título da história). Qual teria sido a intenção da
menina ao escolher estas palavras? O que ela pretendia expressar?
No nosso entendimento, ao empregar as palavras bebê e menino, ela demonstra um
estranhamento e procura se manter afastada daquele sujeito que chegou à sua casa para,
supostamente, ocupar o seu lugar na família. A criança compreende/sente que, se por um lado,
o bebê recebe os cuidados, a atenção e o amor da mãe, por outro, a mãe não gosta da filha,
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não dá atenção a ela, afastou-se dela por causa do bebê. O bebê está entre a filha e a mãe.
Verificamos isso na maneira como Camila organizou seu desenho: a mãe está de pé, do lado
esquerdo; a filha está na outra extremidade, à direita, e no meio, entre elas, está o bebê deitado
na cama, ocupando um grande espaço, tanto no aspecto físico como no afetivo.
Em toda a história, a menina se designa pela palavra filha, como se precisasse
demarcar e reafirmar este lugar social que parece ameaçado. Além de não fazer alusão à ideia
de que ela se tornou irmã, passando a ter um novo papel social no qual talvez ainda não
pudesse se reconhecer ou não tivesse compreendido o que deveria fazer. Ademais, ao contar
essa narrativa no âmbito de uma instituição de educação infantil, a criança estava
desempenhando o papel de aluna, realizando uma atividade escolar cujo objetivo era elaborar
um livro coletivo de histórias que seguiria para casa e, portanto, sua narrativa seria conhecida
não somente pelas crianças de seu grupo, como também, certamente, seria lida por sua mãe.
Será que, por meio desta enunciação, ela estava querendo expressar seus sentimentos para a
mãe?
Ao comentar sobre a “psicologia dos papéis” e a questão do drama em Vigotski,
Delari Júnior (2009, p. 16-17) diz que, em nós,
[...] diferentes direções para a ação são possíveis em função de nossa inserção nas
relações sociais que marcam nossos papéis (pai/filho; professor/aluno;
subalterno/dirigente; livre/cativo; etc.), e com isso vivemos um conflito com o qual
se tecem nossos próprios sentidos para a vida. Tal conflito é tanto entre significados
divergentes dos papéis opostos, quanto entre os sentimentos, conceitos e valores a
eles amalgamados [...].

No mesmo sentido, Pino (2000, 64) afirma que as relações sociais formam um sistema
complexo de “posições sociais e de papéis associados a essas posições que define como os
atores sociais se situam uns em relação aos outros dentro de uma determinada sociedade e
quais são as expectativas de conduta ligadas a essas posições”.

Para

nos

ajudar

a

interpretar como as crianças pequenas vão compreendendo as posições e os papéis sociais a
elas relacionados, e como elas falam sobre as relações sociais em suas histórias e em seus
desenhos, encontramos um caminho interessante a partir da noção de script.
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4.2 SCRIPTS

Schank e Abelson (1975), estudiosos norte-americanos da inteligência artificial,
desenvolveram a ideia de script para explicar o conhecimento de mundo nas situações
cotidianas. Para eles, scripts são roteiros que descrevem sequências apropriadas de eventos
em um contexto específico. Ou seja, os scripts padronizam situações do cotidiano em que
uma sequência de ações predeterminadas e/ou estereotipadas vai definir e tornar as situações
bem conhecidas.
As histórias podem invocar scripts de várias maneiras. Como exemplos, os autores
apresentam sequências típicas que acontecem em restaurante e festa de aniversário,
destacando seus elementos-padrão e algumas variações, imprevistos e/ou desvios que podem
ocorrer sem que se perca a referência do script e a possibilidade de que seja retomado em sua
normalidade.
O script, nesta perspectiva, facilita o processo de conexão dos conceitos e elementos
que se relacionam em uma história, inclusive pelas inferências necessárias para sua
compreensão. Há uma grande variedade de scripts: restaurante, festa de aniversário, jogo de
bola, sala de aula, e assim por diante. Cada script tem atores que assumem papéis diferentes
na ação e têm diferentes pontos de vista. Os scripts constituem um tipo de representação que
orienta os comportamentos dos sujeitos em uma dada situação. Seu formato geral é definido
por um conjunto de elementos unidos em certos pontos cruciais que formam um
encadeamento causal em um determinado espaço e tempo.
Visando identificar os componentes internos das rotinas das brincadeiras de crianças
em uma instituição pública de educação infantil, Borba (2005) apresenta, em linhas gerais, o
significado do termo enquadre e alguns afins, como esquema ou script, que se relacionam à
categoria de estruturas de conhecimento. A autora diz que tais termos, nos estudos
desenvolvidos na área de Inteligência Artificial, Psicologia Cognitiva e Semântica
Linguística, centralizam-se
[...] na análise do processo discursivo e da interação social, e mostram a
complexidade inerente ao encontro social. Este é visto como sendo organizado por
mensagens que orientam o comportamento dos participantes e que geram a
atribuição de significados à atividade em desenvolvimento. O contexto interacional,
constituído através da criação conjunta dos participantes presentes no encontro, tem
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grande relevância nesse processo, contribuindo para que os sujeitos compreendam o
significado do discurso. Nesse sentido, os interlocutores levam em conta não
somente os dados contextuais mais estáveis sobre os participantes (quem fala para
quem), a referência (sobre o quê), o espaço (em que lugar) e o tempo (em que
momento), como também consideram a forma como cada participante sinaliza e
sustenta o contexto da interação. (BORBA, 2005, p. 126)

Os scripts formam, portanto, uma base de conhecimento partilhado que permite a
compreensão mútua dos sujeitos e a realização de atividades.
Como essas noções podem ser articuladas aos modos de dizer das crianças ao
elaborarem suas histórias e desenhos? Que conhecimentos partilhados e compreensões de
mundo podemos identificar nas narrativas?
A ideia de script relaciona-se à nossa pesquisa quando pensamos nas situações e
dinâmicas cotidianas, relativamente estáveis, cujos papéis sociais são demarcados, os
comportamentos são previstos, e os sentidos, ancorados na ideologia do cotidiano, estão
relativamente estabilizados nos grupos sociais. Como as crianças apreendem e estabilizam
esses sentidos? Como sabem o que vai acontecer e que comportamento se espera em cada
momento, em cada lugar?
A perspectiva dos scripts pode nos orientar na identificação de aspectos nas histórias
que sejam pistas de como as crianças expressam suas compreensões sobre a organização
social, os papéis de cada sujeito, as relações, e também como é sua própria participação, sua
atuação no mundo.
Relacionamos e passamos a analisar abaixo quatro histórias que associamos a alguns
scripts vivenciados e conhecidos pelas crianças: casa, brincadeira, escola e casamento.
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4.2.1 SCRIPT DA CASA

Fig. 23 (V3): Desenho e história de Yasmin, 4 anos, 2009

Identificamos na enunciação de Yasmin, de quatro anos, algumas características do
que podemos chamar de script da casa, pois retrata uma situação comum na rotina de muitas
famílias.
A mãe e o pai são atores que desempenham o papel social de prover e cuidar dos
filhos, de zelar pelo seu bem-estar. É responsabilidade dos pais ir à rua (provavelmente a um
restaurante), comprar comida e levar para casa para alimentar as crianças. E, depois da
refeição, ter um momento reservado ao descanso.
Instantâneos dos cotidianos das famílias, tal como apresentado por Yasmin, estão entre
os principais conteúdos temáticos que encontramos nas histórias, como apresentamos no
nosso mapeamento preliminar.
Acreditamos que isso se deva ao fato de a família ser o primeiro grupo social de
referência das crianças e a casa ser o primeiro espaço de convivência. Logo, na relação diária
com os adultos que cuidam delas (pai, mãe, avós, tios, vizinhos, entre outros) e na relação
contínua com o ambiente (arquitetura, organização, objetos disponíveis, espaço livre), dentro
do contexto micro, é que as crianças começam a explorar, a experimentar e a internalizar as
primeiras vivências, as primeiras compreensões do mundo. No dia a dia da família, as
crianças observam, participam e atuam ativamente nas dinâmicas sociais, nas ações, na
linguagem, etc., e vão formando e estabilizando sentidos, prevendo o que pode acontecer, as
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expectativas que podem ter, visto que algumas ações acontecem habitualmente na mesma
sequência e do mesmo modo.
Com relação ao script da casa, encontramos, nas enunciações das crianças, referências
a diversas atividades e ações comuns à esfera doméstica, tais como: dormir/acordar;
almoçar/lanchar/jantar; assistir televisão; tomar banho; lavar a louça; fazer comida; escovar os
dentes; arrumar o quarto; entre outras.
Verificamos também uma demarcação nos papéis sociais, principalmente os da mãe e
do pai, ilustrada nos trechos das histórias abaixo:
“A mulher tá fazendo comida. Ela tá fazendo macarrão. O homem tá sentado vendo televisão.”
(LHT: Rennan Brayan, 4 anos, 25/10/2007)
“Minha mãe estava vendo um filme. Aí eu acordei ela pra fazer mamadeira pra mim. Aí eu fui
deitar”. (LHT: Ana Cristina, 3 anos, 27/11/2009)
“A gente comeu bolo de chocolate que minha mãe fez. Meu pai tava na barraca, depois ele foi pra
casa”. (LHT: Amanda, 4 anos, 2009)
“Depois eles voltaram do mercado pra casa e foram fazer comida e os filhos almoçaram. Até o pai
também almoçou. Aí deitaram, tiraram um cochilo e depois pegaram um biscoito.” (LHT: Raphael, 4
anos, 21/09/2010)
“Mamãe estava fazendo a janta e papai estava dormindo e aí a janta ficou pronta e meu irmão
estava vendo televisão.” (LHT: Eduardo, 4 anos, 03/05/2010)
“O papai botou a filha de castigo e a mamãe lavou louça. A filhinha ficou na cadeira e o papai ficou
com ela e a mamãe também”. (LHT: Ana Cristina, 4 anos, 02/09/2010)

Depreendemos, com base nestas narrativas, que as crianças compreendem que, na
tradição social, as responsabilidades da mãe são mais relacionadas aos cuidados diretos com
os filhos e com a casa; enquanto as funções do pai estão mais ligadas ao trabalho fora de casa,
ao exercício de autoridade e não cabe a ele se envolver ou colaborar nas tarefas domésticas.
Este entendimento talvez possa estar associado ao fato das mães estarem mais presentes e
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mais próximas para atender as solicitações e demandas das crianças no contexto de suas
casas53.

4.2.2 SCRIPT DA BRINCADEIRA

Fig. 24 (V4): Desenho e história de Lucas, 3 anos, 2007

Lucas, de três anos, traz o conhecimento compartilhado pelas crianças da brincadeira
de pega-pega ou pique.
Apresenta os personagens que são algumas crianças que estudavam com ele em uma
turma multi-idade. Em seguida conta a dinâmica dessa brincadeira de corrida e perseguição
em que as crianças se alternam no papel de perseguidor (aquela que está com o pique e
precisa pegar alguém) e perseguido (quem não está com o pique e foge para não ser pego).
A narrativa de Lucas é muito simples, mas oferece elementos que nos permitem
conectá-los a outros que estão implícitos no script. Conhecendo as regras e tendo vivenciado a
brincadeira na infância, podemos imaginar e visualizar o movimento das crianças correndo,
umas tentando pegar e outras escapando, num clima de alvoroço e alegria, que pode ser
ratificado na maneira como Lucas termina a história: “A brincadeira foi legal”.
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As informações apuradas nas fichas de matrícula, apresentadas no capítulo três, mostram que a mãe é o adulto
responsável por 79% das crianças e 45% destas mães declararam que sua profissão é ‘dona de casa’ ou ‘do lar’.
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O tema da brincadeira ou a ação de brincar foi bastante recorrente nas histórias ditadas
pelas crianças. Destacamos alguns exemplos que remetem a diferentes brincadeiras que são
organizadas em diferentes scripts:
“O garoto tava jogando bola com o outro garoto. Ele tava soltando pipa. Aí a pipa foi embora. (...) O
garoto tava acordado pra jogar bola de novo com ele.” (LHT: Caio, 5 anos, 04/08/2010)
“Ela estava indo para o parquinho. Aí ela estava brincando até que apareceu uma amiga. Aí elas
ficavam brincando de um monte de coisa legal.” (LHT: Emilly, 5 anos, 11/10/2011)
“Ele foi andar de skate. Depois começou todo mundo indo pra rua brincar com o amigo bem triste.
(...) Aí depois ele foi soltar pipa.” (LHT: Anísio, 5 anos, 10/10/2011)
“Eles brincaram de andar de bicicleta na rua. Eles apostaram corrida. Ele ganhou a corrida.” (LHT:
Ingrid, 5anos, 07/10/2011)
“Uma vez a Lara foi pra cada da amiguinha Emily para brincar de boneca.” (LHT: Rayssa, 5 anos,
13/06/2011)

A brincadeira ou a ação de brincar aparece na enunciação das crianças sempre como
algo que se faz em conjunto, em parceira. Há a possibilidade de brincar sozinha, mas
encontrar com o outro, ter a presença e a participação do outro, parece-nos que é fundamental
para as crianças.
A importância e a necessidade de compartilhar brincadeiras aparecem nas conclusões
da pesquisa de Borba (2005, p. 255) que explica que o brincar é parte central da vida das
crianças, uma ação social contextualizada, experiência concreta pela qual, e na qual, elas
agem sobre a realidade e também a constroem, relacionam-se umas com as outras e
desenvolvem ações comuns coletivamente, afirmam diferenças e semelhanças, cooperam,
divergem e negociam, reproduzem, criam e partilham significados, conhecimentos e regras e,
enfim, se reconhecem como membros de um grupo de pares.
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4.2.3 SCRIPT DA ESCOLA

Fig. 25 (V5): Desenho e história de Pedro Henrique, 5 anos, 2007

A narrativa de Pedro Henrique, de cinco anos, apresenta, parcialmente, um dia normal
de atividades na escola.
Podemos afirmar que o menino faz alusão à rotina típica da instituição escolar, porque
elenca alguns de seus elementos-padrão: o título é a identificação do seu grupo – turma
TM14, os personagens são todos os colegas da turma multi-idade e a professora (‘tia’
Adriana), e as ações dizem respeito às rotinas de cuidado e atividades do cotidiano da
educação infantil: “(...) acabamos de sair da sala pra merendar. Aí escovamos os dentes e
fomos pro parquinho (...)”.
A escola de educação infantil é, em geral, a primeira instituição que as crianças
frequentam regularmente fora do âmbito familiar. O agravamento da situação socioeconômica
de grande parte das famílias brasileiras e a necessidade busca de trabalho dos adultos
responsáveis pelas crianças, o entendimento da importância dessa primeira modalidade da
educação básica, bem como alterações na Constituição Federal e na LDB que garantem o
direito à escola para as crianças a partir dos quatro anos, são fatores que têm contribuído para
a antecipação do ingresso à escolarização.
Ao chegarem com menos idade à escola e, em muitos casos, passarem mais horas do
dia na companhia de professores e demais profissionais da educação do que na convivência
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com pais e/ou parentes, as crianças se deparam com espaço, pessoas e relações sociais
completamente diferentes.
O ambiente escolar tem arquitetura, organização, estrutura, objetos, materiais, etc.,
pensados com objetivos muito distintos daqueles que são previstos para os espaços
domésticos. As relações sociais com outras crianças, professores e outros adultos também são
de outra ordem, com princípios, regras, rotinas e valores específicos do planejamento e da
intencionalidade pedagógica.
A criança pequena ingressa nesse lugar ‘estranho’ e se encontra diante de situações de
conflito, pois os sentidos de suas origens, que estavam relativamente estabilizados, nem
sempre são adequados ao que o script da escola determina. Na escola, a criança é identificada
como aluno, papel social em que estão previstos comportamentos que ela precisa aprender.
Vivenciando cotidianamente o papel de aluno, em meio à tensão e embates com o seu mundo
interior, ela vai internalizando e apreendendo as especificidades de ser estudante na escola.
Aprende, entre outras coisas, que há rotinas e horários definidos para a realização de tarefas,
muitas delas pré-determinadas e pensadas para a criança (e não com ela); aprende que deve
esperar a sua vez, que é preciso dividir brinquedos, materiais e, principalmente, a atenção dos
adultos que são responsáveis por muitas e diferentes crianças ao mesmo tempo. Como as
crianças pequenas internalizam e singularizam suas vivências na escola? Que marcas a
instituição de educação infantil tem imprimido nas crianças?
Observamos que várias histórias remetem a dinâmicas próprias da escola e a vivências
e conhecimentos decorrentes da experiência escolar. Relacionamos partes de algumas delas:
“Aí eu fui pra escola, aí eu estudei, aí eu fiz o nome e fiz a carta pra Papai Noel me dar presente.”
(LHT: Caique, 4 anos, 25/11/2009)
“Ele estudou a prova da escola, aí ele foi pra escola. As mamães chegaram. Aí buscou ele.” (LHT:
Caio, 4 anos, 12/11/2009)
“O girassol tava crescendo e tava girando. (...) tinha vários girassóis. O girassol morreu.” (LHT: Ana
Carolina, 5 anos, 16/08/2007)
“Romeu e Julieta estavam dançando. (...) Romeu foi na casa de Julieta. Ele sentou e conversou.”
(LHT: Rennan Brayan, 5 anos, 13/08/2008)
“Luis Felipe estava andando de bonde. Aí choveu e entrou água no bonde.” (LHT: Luis Felipe, 4 anos,
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10/11/2009)
“O bonde estava passando no arco que a gente passou embaixo. Ele passou nos trilhos.” (LHT:
Wallace, 4 anos, 09/11/2009)
“Um dia, chegou o aedes aegypti e um pássaro. O aedes aegypti picou os dois meninos e botou seus
ovos na poça d’água e saiu voando. Um dia o pássaro seguiu o aedes e os meninos tiraram a pipa do
alto e foram pra casa falar com a mãe pra levar eles no médico”. (LHT: Hugo, 5 anos, 13/08/2008)

As vivências escolares marcam as crianças em seus modos de dizer e compreender o
mundo. Nas histórias acima, elas mencionam atividades típicas do contexto escolar (escrever
o nome, fazer prova) e conhecimentos que construíram a partir da participação ativa em
projetos de trabalho (girassóis, bonde, aedes aegypti, leitura em capítulos do livro Romeu e
Julieta54).
Também nos chama a atenção a maneira como a criança pequena se relaciona com o
conhecimento escolar por meio da professora que é sua principal interlocutora e adultoreferência na instituição.
Vejamos duas situações. A primeira ocorreu com a própria pesquisadora durante seu
processo de alfabetização em uma escola pública, no ano de 1980, e a segunda, com uma
criança em processo de alfabetização em uma escola particular, em 2014:
Adriana tinha acabado de completar a alfabetização, aos sete anos, e sua mãe estava
preenchendo o ‘diploma’. Ela tinha que escrever o nome completo da criança, o nome
da escola e a data. Ao perceber que a mãe tinha escrito Adriana com a letra A maiúscula
diferente da letra cursiva que tinha aprendido a fazer, a menina começou a chorar:
_Tá errado! O ‘A’ não é assim!
A mãe, então, apagou e grafou a letra ‘corretamente’, tal como a professora tinha
ensinado.

João Guilherme, de seis anos, estava no primeiro ano do Ensino Fundamental,
aprendendo a escrever com letra cursiva. Em todos os exercícios de escrita, sempre
grafava a letra p minúscula sobre a linha da folha, não colocava o ‘tracinho’ para baixo.
A mãe argumentava, explicava como fazer a letra, mas João, convicto, dizia:
_A tia disse que tem que fazer assim! Não pode passar da linha!

54

SHAKESPEARE, Willian. Romeu e Julieta. Adaptação de Renata Pallotini, ilustrações de Fernanda Guedes.
São Paulo: Scipione, 2005. (Reencontro Infantil)
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Nos dois casos relacionados ao processo de alfabetização, em épocas e escolas
diferentes, vemos que há um conflito envolvendo o conhecimento escolar da grafia da letra
cursiva ensinado pelas professoras e o conhecimento destas letras pelas mães. As crianças
parecem não ter dúvidas de que as professoras estão certas, de que o conhecimento delas é
legítimo, inquestionável, conhecimento de autoridade. A reação das crianças nos remete à
concepção de Bakhtin (2010a) da modalidade de palavra do outro que define nossas atitudes:
a palavra autoritária. As professoras têm palavras de autoridade, são reconhecidas pelas
crianças, e as mães não conseguem modificar os seus sentidos: “_A tia disse que tem que
fazer assim!”

4.2.4 SCRIPT DE CASAMENTO

Fig. 26 (V6): Desenho e história de Thalita, 5 anos, 2012

A história de Thalita, de cinco anos, retrata uma cerimônia religiosa de casamento.
Apresenta os atores principais: noiva, noivo, padrinhos, dama de honra, pastor, e faz menção a
cenas do ritual de matrimônio: a entrada dos atores no ‘casamento’55, que marca o início da
celebração; a ação da noiva de se ajoelhar (para receber a benção do pastor); o momento em
que a noiva joga o buquê (depois que acaba a cerimônia); a pregação do pastor (que ocorre
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A criança utiliza o recurso de metonímia para se referir ao local onde se realiza o casamento: uma igreja ou um
templo.
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durante o casamento). E termina com a frase comum a muitos contos infantis: “Os noivos
ficaram felizes para sempre”.
As práticas culturais, como festas, passeios e atividades de lazer, em geral, imprimem
marcas da coletividade na singularização das vivências pelas crianças que, observando e
participando ativamente do mundo sociocultural, têm ampliadas suas possibilidades de
compreensão, ação e de expressão neste mundo. Selecionamos trechos de algumas histórias
que abordam atividades relacionadas à cultura dos grupos sociais:
“Aí ela convidou pra uma festa do aniversário dela. Aí elas comeram e brincaram. (...) E depois
beberam refrigerante e comeram. E depois elas cantaram ‘parabéns’ e comeram bolo”. (LHT: Emilly,
5 anos, 11/10/2011)
“No dia seguinte, era aniversário da mãe de Gabriela. Aí começaram a organizar a festa. Acabaram
de fazer tudo, a mãe dela foi comprar o bolinho e chamou as amigas”. (LHT: Laura, 5 anos,
13/08/2008)
“Aí depois ele foi pro zoológico ver os animais. E viu e foi pra casa”. (LHT: Caio, 4 anos, 11/2009)
“Um dia de sol, eu fui com meu pai e minha mãe na praia. Nós brincamos de pique se esconde e
tomamos banho na praia. Depois a gente foi embora e acabou o dia na praia”. (LHT: Wagner, 5
anos, 27/11/2009)
“(...) ele foi no zoológico com o vô dele e ele viu um papagaio e macaco, passarinho, um tigre e picapau de verdade. Tinha gambá, ele tava lá na terra procurando o filhote dele. Tinha uma foca lá na
água. Depois que ele viu, ele foi pra casa, tomou banho e dormiu”. (LHT: Isaque, 4 anos,
25/11/2009)

Nas narrativas acima, temos exemplos de práticas culturais - festa de aniversário,
passeio ao zoológico e à praia - que fazem parte do cotidiano, das relações sociais que
caracterizam determinados grupos. A cultura é constituída por diferentes práticas, costumes,
linguagem, modos de viver. É o elo entre sujeitos e vida social, e de ligação entre as pessoas,
tanto as contemporâneas como as antepassadas, por meio das memórias coletivas. É pela
cultura que cada sujeito pode se reconhecer como pertencente a certo grupo, em certo lugar,
com certa linguagem. Isto porque, nas palavras de Ribes (2016, p. 52), “a cultura se funda
numa lógica simbólica, isto é, a partir daquilo que diferentes grupos negociam e pactuam ser
importante para sua existência e sobrevivência”.
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As crianças pequenas participam ativa e intensamente das práticas cotidianas e, nesse
movimento dialético e dialógico, dizem Smolka, Magiolino e Rocha (2016), “vão tornando
próprios, seus, os modos sociais de perceber, sentir, falar, pensar, de se relacionar com os
outros, [...] (trans)formando esses modos sociais em modos singulares, pessoais, de perceber,
sentir, falar, pensar” (p.91, grifo das autoras). Apropriando-se da cultura, as crianças também
deixam nela suas marcas.
Nos esboços de scripts que analisamos nas enunciações, e em muitos outros que as
crianças mencionam nas histórias, percebemos o quanto elas observam, participam, se
apropriam, apreendem e compreendem aspectos relevantes de seus grupos culturais, as
relações sociais, as posições e os papéis sociais dos diferentes sujeitos, o que se espera de
cada um deles e delas próprias em determinadas circunstâncias. Crianças pequenas vão
conhecendo diferentes situações e diferentes modos de ser, de falar e de agir, e, enfim, vão se
reconhecendo como pertencentes ao grupo sociocultural e nele imprimindo suas marcas, pelas
vivências em múltiplas situações de scripts.
No âmbito da casa, quando as crianças desempenham o papel de filhas na relação
social com a mãe e o pai, os conteúdos temáticos que envolvem o cotidiano familiar bem
como os modos de fazer e de falar são próprios de filhos, mães e pais. No momento de
brincadeira, quando elas estão entre pares, atuam e falam sobre temas relativos ao brincar de
maneiras peculiares de criança para criança, cujos papéis podem variar se a criança é mais
velha, mais nova ou é líder, por exemplo. Na escola, quando as crianças estão na posição de
alunas na relação com professores, profissionais não docentes e outras crianças-alunas, a
tematização e os modos de ação e de expressão serão específicos de alunos, professores e
demais profissionais na dinâmica da instituição escolar. E, em uma cerimônia de casamento,
quando a criança pode ser a dama de honra e/ou ter alguma relação de parentesco com o
noivo/noiva, a participação e as enunciações sobre o matrimônio serão definidas de acordo
com a posição e o papel de cada ator: pastor, noivos, padrinhos, convidados.
Para sintetizar, elaboramos, na tabela abaixo, uma sistematização que ilustra algumas
possiblidades de relação quanto à posição dos sujeitos e aos papéis sociais da criança
pequena, dentro dos scripts:
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SCRIPT

CONTEÚDO TEMÁTICO

SUJEITOS DAS
RELAÇÕES

PAPEL SOCIAL DA CRIANÇA

Casa

Cotidiano da família

Pai, mãe, avós, outros
parentes

Filha, (bis) neta, sobrinha,
irmã, prima, enteada

Brincadeira

Organização, regras e
dinâmicas do brincar

Crianças mais velhas,
mais novas

Componente da
brincadeira, líder

Escola

Conteúdos escolares,
rotinas de cuidado e
educação

Professores, demais
profissionais da escola,
outras crianças

Aluna, colega de turma

Cerimônia religiosa,
festa de casamento

Noivo, noiva, pastor,
padrinhos e convidados

Casamento

Dama de honra, pajem,
parente do noivo/noiva,
convidada

Tabela 1: Papéis sociais da criança pequena

Verificamos que crianças e adultos podem estar envolvidos em uma variada rede de
relações e ocupar, entre si, diversas posições em diferentes scripts. Scripts que associamos às
práticas socioculturais que as pessoas vivenciam, em permanente alteridade - alterando-as e
sendo por elas alterados -, atribuindo-lhes sentidos, e se constituindo como sujeitos.
Pino (2000, p. 66-67) pondera que as relações sociais são internalizadas pela
significação que tem para as pessoas. É na relação que a significação emerge. Isto quer dizer
que “o que é internalizado é a significação que o outro da relação tem para o eu; o que, no
movimento dialético da relação, dá ao eu as coordenadas para saber quem é ele, que posição
social ocupa e o que se espera dele”.
Vimos que os scripts estilizam situações cotidianas estandardizadas em sequências de
ações previstas que tornam estas situações conhecidas e significativas para os sujeitos. Isto
acontece porque os roteiros são pautados por determinados conteúdos temáticos que exigem
modos de expressão específicos em cada contexto enunciativo.
Neste sentido, podemos estabelecer uma aproximação entre a noção de script, como
sintaxe global da enunciação, o conceito de gêneros do discurso e linguagens sociais,
fundamentos de nossa pesquisa.
Como apresentado anteriormente, Bakhtin define gêneros do discurso como produções
específicas de campos da comunicação que elaboram a língua em tipos relativamente estáveis
de enunciados combinando três elementos-base: conteúdo temático, construção composicional
e estilo. Cada campo ou esfera social da comunicação se liga a situações sociais de produção
do discurso, com determinados atores/interlocutores da/em relação, que ocupam diferentes
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posições e papéis sociais, têm intencionalidades e/ou necessidades, em um contexto
enunciativo específico. É uma trama complexa, dinâmica, muitas vezes tensa, que exige
modos apropriados de expressão, acionados na riqueza e diversidade de gêneros, visando
garantir a compreensão mútua. Os gêneros são caracterizados em função das situações típicas
de comunicação verbal, são modos de organização dos saberes, conhecimentos, conteúdos, e
não há possibilidade de fala sem algum gênero discursivo.
Volochínov diz que a construção da enunciação é determinada pelo “conjunto todo das
condições de uma dada situação e de um dado auditório (e em particular a distância sóciohierárquica existente entre os falantes)” que é formado pelo sentido geral da intervenção
linguística, “o tema e a entonação, a escolha de palavras e sua disposição nessa intervenção”
(2013, p. 189, grifo do autor).
Na perspectiva bakhtiniana, como vimos com Wertsch (1991), há distinção entre a
ideia de gêneros e a de linguagens sociais, estando aqueles relacionados às esferas sociais,
enquanto estas estão ligadas aos grupos sociais que são divididos em classes, gerações,
profissões, idades, entre outros. Cada camada social tem modos próprios de falar ou “tipos
sociais de fala” que congregam as manifestações da vivência humana em um universo
discursivo, pontos de vista específicos sobre o mundo, modos de compreensão dos saberes,
conhecimentos, horizontes semânticos e axiológicos, como explica Bakhtin (2015). As
linguagens dos grupos sociais se diferenciam no repertório lexical, na intencionalidade, na
entonação, nos modos próprios de falar, interpretar, apreciar e agir de sujeitos pertencentes a
determinados grupos. Elas são típicas, localizadas, mas coexistem, se chocam, se alteram, se
mesclam, se conectam, se hibridizam com as de outros grupos no heterodiscurso da vida
social. Assim não seria possível a existência da linguagem social ‘pura’ (nem mesmo em
sociedades completamente isoladas por comportarem diferentes grupos etários, geracionais e
de gêneros), e sim uma hibridização de linguagens sociais em um único enunciado, ou seja,
uma amálgama de visões de mundo e novos modos de expressão.
Ressalvamos que não compreendemos os elementos que caracterizam os gêneros
apartados das linguagens e suas diversidades. Gêneros do discurso e linguagens sociais estão
imbricados de forma orgânica, são indissociáveis na fala social.
Pensando nas crianças pequenas, cujas histórias inspiram nosso estudo, inferimos que
elas pertencem a pelo menos quatro grupos: o grupo-referência da família, o grupo
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etário/geracional, o grupo da instituição escolar e a classe social. Em cada uma destas
camadas, as linguagens sociais das crianças são falas típicas e os gêneros em suas falas
variam, conforme a configuração do contexto enunciativo.
As histórias foram produzidas no contexto escolar de uma instituição pública de
educação infantil, em uma cidade da região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. A
atividade pedagógica que as gerou foi orientada e direcionada pela professora, e crianças de
três a seis anos elaboraram desenhos e ditaram histórias para a construção de um livro da
turma. Embora as crianças da educação infantil ainda não saibam escrever, o fato de ditarem a
história para a professora registrar faz com que sua enunciação não possa ser considerada
apenas sob o aspecto da oralidade. Por exemplo, algumas crianças ditavam muito rápido e a
professora pedia que falassem mais devagar para que ela pudesse escrever, o que muitas vezes
interrompia o processo de elaboração e elas mudavam a direção narrativa; outras tinham
dificuldade de contar a história e a professora intervinha, fazendo perguntas do tipo: O que
está acontecendo? Quem são os personagens? Onde eles estão? etc.; havia crianças que
ditavam pausadamente e iam acompanhando a escrita da professora. Essas variações no
contexto enunciativo ilustram que a oralidade da criança pequena é atravessada por
conhecimentos que elas possuem da contação de histórias, das funções da escrita e da
dinâmica escolar. Mostram também que há intervenção da professora no processo de
construção da narrativa, ao chamar a atenção para o ritmo fala da criança em (des) compasso
com a escrita da professora; ao fazer perguntas diretivas; ao registrar a fala da criança do
modo como compreende; ao utilizar a pontuação, entre outros.
A orientação da professora é deliberada, pois faz parte do seu papel, da sua função
educadora. Contudo, acreditamos que essa interferência não apaga nem anula a expressão das
crianças, não tem impacto significativo sobre os seus modos de dizer. As enunciações são
típicas de crianças pequenas, construções com traços peculiares e específicos das maneiras de
compreender e de falar infantis.
É importante explicar as condições de produção no cotidiano da instituição. Como
vimos no capítulo três, nas escolas de Educação Infantil de horário parcial da rede municipal
de Niterói, a professora - sozinha - é responsável por um grupo de 20 crianças, durante todo o
dia escolar, nas tarefas de educação e cuidado. Não há auxiliar de creche ou agente
educacional. Para desenvolver uma atividade da natureza do livro de histórias, que requer um
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ambiente de tranquilidade e a dedicação de atenção máxima à criança que está elaborando o
desenho e a história, é preciso envolver as demais crianças em outras ações que elas possam
realizar sem a ajuda da professora (por exemplo, jogos de encaixe, quebra-cabeças, massinha,
desenho livre, etc.). Deste modo, ela fica ‘liberada’ para orientar a criança que, naquele
momento, esteja criando o desenho e ditando a história. No entanto, ao mesmo tempo em que
conduz a produção individual, a professora ‘supervisiona’ toda a turma, e, às vezes, precisa
mediar algum conflito, atender a uma criança que solicita algum material, entre outras
demandas. As dinâmicas cotidianas intervêm, de certo modo, na elaboração dos desenhos e
histórias.
Para orientar nosso entendimento de como a criança se relaciona com a diversidade de
linguagens/gêneros, fazemos uma analogia entre a criança pequena e o camponês analfabeto,
do exemplo apresentado por Bakhtin. O autor conta que o camponês analfabeto, que vive nos
confins do mundo, lida com várias linguagens e sabe qual deve utilizar, de acordo com a
ocasião, seja para rezar a Deus, para cantar, para falar no ambiente familiar ou ainda para ditar
uma petição ao escrivão em língua oficial. As diferentes linguagens não entram em choque na
consciência do homem, ele sabe quando deve usar cada uma delas, sabe da necessidade da
escolha de uma linguagem, porque sua consciência está orientada para o heterodiscurso nas
situações da vida real. Assim Bakhtin (2010b) explica que homem não se relaciona com uma,
mas com várias linguagens, cujo lugar de cada uma é estabelecido e indiscutível, e “a
passagem de um lugar para outro é prevista e automática, como aquela que vai de um quarto
para outro”. O autor acrescenta que isso ocorre porque este camponês ainda não sabe “olhar
para uma língua (nem para o seu mundo correspondente) com os olhos de outra (por exemplo,
olhar para a língua cotidiana a partir da língua da oração, da canção e vice-versa)”. A visão
crítica das línguas só será possível ao camponês quando ele descobrir que elas não são apenas
diferentes, mas múltiplas e ligadas indissoluvelmente aos sistemas ideológicos e às
abordagens de mundo. A clareza crítica é que permite a orientação seletiva e ativa na língua
(ibid.,102).
Acreditamos que a criança pequena passa por processo semelhante ao do camponês.
Apesar de ter poucos anos de vivência no mundo, ela convive, relaciona-se, lida, desde muito
cedo, com múltiplas linguagens, seja nos diferentes grupos sociais dos quais é parte (família,
grupo etário), seja nas esferas institucionais de que participa (escola, igreja, etc.). E vai
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aprendendo sobre as linguagens, estabelecendo correlações, utilizando a língua nas diferentes
situações discursivas.

4.3 RELAÇÃO COM A NATUREZA

Temas relacionados às vivências das crianças com a natureza foram muito recorrentes
nas histórias e apresentaram-se sob dois aspectos principais: como observação ou
contemplação de plantas, animais, fenômenos meteorológicos, e como marcador temporal.
Vejamos a produção de Yasmin, de cinco anos:

Fig. 27: (V7) Desenho e história de Yasmin, 5 anos, 2010.

Na enunciação, verificamos que Yasmin traz conhecimentos de vivências anteriores
em relação à natureza, por meio da observação, da contemplação e da ação. “Tinha muita flor
no jardim. A semente nasceu no chão. A chuva molhou as flores e ficou bonita.” A menina
conhece algumas espécies de flores, sabe que estas flores nascem de sementes plantadas no
chão, e que elas precisam de água para ficar bonitas, crescerem saudáveis. Daí a importância
da chuva.
Relacionamos outros trechos de histórias que tematizam a contemplação da natureza:
“Era uma vez uma flor que tava crescendo. Uma menina ficava molhando ela toda hora. Aí a menina
colocou uma semente pra crescer a árvore de maçãs. Aí a amiga dela foi lá na casa dela. A amiga
falou assim: ‘Seu jardim tá tão bonito!’” (LHT: Maria Clara, 5 anos, 24/10/2007)
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“Um dia Sabrina foi na rua pegar flores pra plantar. A mãe dela ficou vigiando da janela. Sabrina fez
um buraco no chão, plantou as flores e colocou um pouquinho de água pra crescer mais.” (LHT:
Kamylle, 5 anos, 08/11/11)
“Era uma vez um jardim cheio de flores. As borboletas foram pousar na flor.” (LHT: Isabelly, 5 anos,
12/06/2008)
“Ele foi no zoológico com o vô dele e ele viu o papagaio, macaco, passarinho e um tigre e pica-pau de
verdade. Tinha gambá, ele tava lá na terra procurando o filhote dele. Tinha uma foca lá na água”.
(LHT: Isaque, 5 anos, 25/11/2009)
“O sol já foi nascendo. O menino abriu a janela pra ver. Aí a flor já nasceu. As quatro nuvens tavam
flutuando.” (LHT: Carlos, 5 anos, 06/10/2011)

O fenômeno da chuva, o dia [sol] e a noite [escuro] parecem ser importantes
referências para as crianças pequenas, parâmetros a partir dos quais elas começam a
compreender o tempo como sucessão de eventos, duração, movimento, e a construir as noções
de antes, agora e depois.
Na enunciação de Yasmin, a chuva aparece também como marcador temporal a partir
do qual são determinadas as ações que vão acontecer e as que serão interrompidas ou
suspensas: “A menina tava sozinha no jardim. Aí apareceu a chuva. A menina foi pra casa.
(...) O sol apareceu. A chuva parou. A menina foi brincar de novo”. O fenômeno da ‘chuva’
marca o tempo como sequência e duração das ações: antes da chuva, a menina estava no
jardim; no momento da chuva, a menina vai para a casa; depois da chuva [e com a chegada do
sol], ela vai brincar de novo. Os acontecimentos naturais desviam, mudam, alteram, as ações
narradas. É muito comum em nosso cotidiano agendarmos ou cancelarmos compromissos
conforme a previsão do tempo.
Elias (1998) destaca que os movimentos do sol, da lua e das estrelas estão entre os
instrumentos mais antigos de medição do tempo utilizados por nossos ancestrais, que se
encontravam diante de múltiplos acontecimentos individuais e não tinham condições de
relacionar os movimentos dos corpos celestes numa representação integrada. Como não havia
clareza das ligações e as relações imaginárias eram muito instáveis, não existia um padrão de
medida fixo para avaliar a duração dos acontecimentos. Nossos ancestrais utilizavam
conceitos “mais concretos”, se compararmos aos que são usados atualmente, empregavam “a
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noção de ‘sono’ quando hoje falaríamos de ‘noite’, a de ‘lua’ quando falaríamos de ‘mês’, e a
de ‘ceifa’ ou ‘colheita’ quando falaríamos de ‘ano’” (p.35).
Acreditamos que, neste sentido, seja possível fazer uma analogia entre nossos
ancestrais e as crianças pequenas no que se refere à construção da noção de tempo. Elas
também vivenciam múltiplos acontecimentos e ainda não conseguem estabelecer relações
integradas para compreender o padrão fixo, criado ao longo da história, para medir a
passagem do tempo.
Destacamos excertos de outras narrativas em que os fenômenos da natureza aparecem
como marcadores temporais:
“A menina arrancou uma maçã da árvore e comeu. E choveu e ela foi pra casa. Aí parou de chover.
Aí o sol começou a brilhar. Ela pegou mais uma maçã e deu pra mãe.” (LHT: Larissa, 5 anos,
20/08/2007)
“Aí começou o sol e parou de chover. Pedro tava zoando Dudu. Aí Willian foi falar com o amigo dele.
Aí começou a chover de novo. Aí todo mundo foi pra casa dele. Aí eles brincaram de boneco”. (LHT:
Caique, 5 anos, 04/08/2010)
“Aí a nuvem tava acordada. Aí tava conversando com a outra. O garoto tava acordado pra jogar
bola de novo com ele. Aí tava de noite, a nuvem tava dormindo”. (LHT: Caio, 5 anos, 04/08/2010)
“A gente tá na minha casa e começou a chover. Aí depois parou de chover e todo mundo foi pra
casa”. (LHT: Amanda, 4 anos, 2009.)
“No dia do aniversário de Gabriela, o sol estava aparecendo. Nesta manhã, Gabriela estava com a
Nina que era a cachorra dela. Quando ela olhou pro céu, estava chovendo. Ela e a Nina foram pra
casa dormir.” (LHT: Laura, 5 anos, 13/08/2008)
“O dia tava ruim. Tava sol e chuva. Tava o pai e o filho. O pai era Luciano e o filho era Samuel. Aí
eles foram pra casa. Depois que passou a chuva, eles foram ver televisão, aí depois eles foram
passear e foram pra casa”. (LHT: Lucas, 5 anos, 10/11/2009)

A concepção de tempo é bastante complexa e tem sido tratada por diferentes áreas do
conhecimento

sob

variados

pontos

de

vista:

“metafísico,

ontológico,

histórico,

epistemológico, psicológico, físico e também o que às vezes foi chamado do ponto de vista
‘comum’, ‘vulgar’ ou ‘intuitivo’.” (MORA, 2004, p. 2841)
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Para Husserl56, por exemplo, de acordo com Mora (ibid., p. 2839), o tempo
fenomenológico é “descrito como a forma unitária das vivências num fluxo do vivido”. Em
outras palavras, a propriedade essencial que expressa a temporalidade para as vivências não é
algo que pertence a cada vivência particular, mas uma “forma necessária de união das
vivências com as vivências”. O autor acrescenta que a “vivência real é a temporalidade, mas
uma temporalidade que se confunde com uma espécie de ‘duração real’”.
Já na teoria da relatividade de Einstein, o tempo é compreendido na relação com o
espaço, há uma fusão do tempo com o espaço. Considerando-se que tempo e espaço são
coordenadas do universo tetradimensional (formado por três dimensões espaciais e uma
temporal), Mora (ibid., p. 2840-2841) conclui que esta teoria representou uma “espacialização
do tempo” e uma “temporalização do espaço”.
Bakhtin (2010b) toma emprestado o termo cronotopo - “tempo-espaço” - da teoria da
relatividade, para destacar a interligação fundamental das relações temporais e espaciais na
literatura, ou melhor, a importante “expressão de indissolubilidade de espaço e de tempo
(tempo como a quarta dimensão do espaço)” (p. 211). A ideia de cronotopo é apresentada,
pelo autor, como uma categoria conteudístico-formal da literatura na qual os indícios
espaciais e temporais se fundem em um todo compreensivo e concreto. Deste modo, no
cronotopo, há uma condensação e compressão do tempo, tornando-o artisticamente visível, e
o espaço se intensifica, penetrando no “movimento do tempo, do enredo e da história. Os
índices de tempo transparecem no espaço, e o espaço reveste-se de sentido e é medido com o
tempo. Esse cruzamento de séries e a fusão de sinais caracterizam o cronotopo artístico”
(ibid.).
A partir da abordagem sociocultural, entendemos que as crianças constroem e se
apropriam da noção de tempo, seja como duração, sequência, movimento, e outros tantos
sentidos que pode assumir, por meio das vivências infantis, no tempo-espaço histórico, social,
cultural, e pela linguagem.
Fiorin (2002, p. 139) explica que é a linguagem que “propicia ao homem a experiência
temporal, na medida em que só quando o tempo é semiotizado [que] pode o ser humano
56

Edmund Gustav Albrecht Husserl (1859-1938), matemático e filósofo alemão, que acreditava que a
experiência é a fonte de todo o conhecimento. Trabalhou um método de redução fenomenológica para
conhecer diretamente um assunto como uma essência. Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Edmund_Husserl
Acesso em 28/07/2017.
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apreendê-lo e medi-lo”. Na narração, na discursivização das ações, é que a temporalização se
manifesta. “Aí se mostra o que está passando, o que não é mais, o que ainda não é, tudo
presentificado na linguagem. A narrativa exprime sucessões, antecipações, lembranças,
instabilidades...” (ibid., p. 140).
O autor ressalta que a especificidade do tempo linguístico consiste em ordenar a
relação no momento da enunciação, ou seja, é gerado no discurso. As noções de ordem
(sucessividade e simultaneadade), duração e direção (retrospectiva e prospectiva) são
elementos comuns do tempo linguístico e outros tipos de tempo (ibid., p. 144).
A temporalização linguística concerne às relações de sucessividade entre estados e
transformações representados no texto. Ordena sua progressão, mostra quais são
anteriores e quais são posteriores. Isso implica que há um sistema temporal
linguístico ordenado em relação a marcos temporais instalados no texto, bem como
um sistema temporal organizado em função do presente implícito da enunciação.
Nos dois casos, os sistemas temporais servem para organizar a sucessão de estados e
transformações presentes no discurso. (ibid., p. 144)

Compreender o conceito de tempo e os sistemas temporais são atividades complexas
que implicam a ativação das funções psíquicas superiores constituídas no processo de
formação dos conceitos no desenvolvimento do pensamento da criança.
Vigotski (2007) elabora a teoria de formação dos conceitos para explicar o
desenvolvimento do pensamento e da fala na criança, que começa na fase inicial da infância e
se estende até adolescência, quando a base psicológica das funções intelectuais se completa. O
autor divide este processo de formação em três etapas: pensamento sincrético, pensamento por
complexos e pensamento por conceitos.
Na etapa de formação de imagens sincréticas57, a criança pequena se encontra num
momento de ensaio e erro. Ela agrupa objetos isolados de maneira, aparentemente,
desordenada e sem definição de critério, relacionando-os de algum modo entre si em uma
imagem unificada, a partir de suas impressões e percepção. A fusão de diferentes elementos
em uma imagem única, sincrética, ocorre na percepção, no pensamento e na ação infantis.
Nesta fase, o significado de uma mesma palavra na criança e no adulto coincide com
frequência no mesmo objeto concreto e isso é suficiente para que haja uma mútua
compreensão entre crianças e adultos. Contudo, o caminho psicológico pelo qual o
57

Analisamos a manifestação do sincretismo no pensamento infantil e suas características no próximo capítulo.
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pensamento do adulto e o pensamento da criança chegam ao ponto de encontro é
completamente diferente. Mesmo nos casos em que o significado de uma palavra infantil
combina parcialmente com o significado da fala dos adultos, as operações psicológicas são
muito específicas e distintas. Na criança, trata-se do produto da fusão sincrética de imagens
por trás da palavra infantil (VIGOTSKI, 2007, p. 197).
No estágio do pensamento por complexos, de acordo com o autor, a base se constitui
por relações empíricas com a experiência imediata. O complexo é a união concreta de um
grupo de objetos empiricamente semelhantes. A criança chega à generalização ou união de
objetos diversos estabelecendo conexões variadas que parecem não ter nada em comum.
Vigotski (ibid., passim) distingue cinco formas principais de complexos: associativo que se
baseia em qualquer vínculo com algum atributo que a criança observa no objeto; coleções que
se constitui pela combinação de objetos e imagens concretas em grupos especiais; cadeia em
que os elementos concretos podem estar ligados entre si por um único atributo central ou
modelo, sem ter nada em comum com os demais elementos; complexo difuso em que o
atributo que une distintos elementos concretos se dilui e se torna indefinido, vago, e o
pseudoconceito em que a generalização que aparece no pensamento da criança é semelhante,
em sua aparência externa, ao conceito utilizado na atividade intelectual do adulto, mas, por
sua essência, por sua natureza psicológica, é algo completamente distinto de um conceito no
sentido estrito da palavra.
Na última etapa, a do pensamento por conceitos, além da unificação e generalização
dos elementos da experiência, ocorre a seleção, a abstração, o isolamento dos distintos
elementos e a capacidade de considerar estes elementos selecionados e abstraídos à margem
dos vínculos concretos e reais em que se apresentam. O conceito apoia-se nos processos de
análise e de síntese. A criança chega ao pensamento por conceitos somente na adolescência,
ao finalizar a terceira fase de desenvolvimento do seu intelecto.
Vigotski (ibid., p. 249) destaca que, em todos os estágios da formação dos conceitos, a
palavra é decisiva, é ela que conduz e dirige todo o processo: “por meio da palavra a criança
dirige voluntariamente sua atenção a determinados atributos, por meio da palavra os sintetiza,
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por meio da palavra simboliza o conceito abstrato e opera com ele como o signo mais elevado
de todos os que o pensamento humano criou.” (Tradução nossa58)
O autor alerta que as diferentes formas de pensamento e fases de seu desenvolvimento
não são um processo mecânico, em que uma começa quando termina a anterior. As formações
mentais de todas as etapas coexistem e esta é a regra do desenvolvimento em seu conjunto.
Logo, o adolescente ou o adulto que chegou à forma superior de pensamento por conceitos
não abandona as formas mais elementares que seguem dominando o pensamento em toda uma
série de âmbitos da experiência.
Com bases na perspectiva de Vigotski, Gentil (1997) investigou como crianças da
educação infantil elaboravam conceitualmente a ideia de tempo, partindo de palavras que elas
utilizavam para se expressar sobre este tema na convivência escolar. Partindo do registro de
situações cotidianas, a pesquisadora procurou destacar o processo aberto em que acontece a
dinâmica da relação entre sujeitos, constituída pela linguagem, para privilegiar os modos de
elaboração conceitual infantis. A autora analisou situações nas quais as palavras em uso, nas
relações dialógicas, nos momentos de produção das significações geravam, simultaneamente,
elaborações conceituais, a partir das vivências das crianças com as palavras que são
polissêmicas (p. 24).
Gentil conclui que a vivência com o tempo é permeada por marcadores “que as
crianças vão tornando significativos, na medida em que elas os inserem em seus dizeres e em
situações diversas” e que, ao se tornarem significativos, estes “marcadores de tempo são
tomados de maneiras diferentes, de acordo com essas significações” (ibid., p. 46). A autora
afirma que a vivência da duração do tempo relaciona-se diretamente àquilo que crianças
estejam sentindo ou fazendo, e ao que esteja acontecendo. A análise indicou que “as crianças
usam cotidianamente indicadores de tempo, tais como ontem, século, tarde, minuto, passado,
futuro, meses do ano, etc., mas há uma variedade nos modos de uso” (ibid., p. 53). Portanto, é
no “uso da linguagem nas relações com o outro (adulto ou criança) que o tempo vai sendo
constituído e elaborado conceitualmente” (ibid., p. 55).
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“[...] por medio de la palabra el niño dirige voluntariamente su atención a determinados atributos, por medio
de la palabra los sintetiza, por medio de la palabra simboliza el concepto abstracto y opera com él como el
signo más elevado de todos los que ha creado el pensamiento humano”. (VIGOTSKI, 2007, p. 249)
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4.4 RELAÇÃO COM A LÍNGUA

Como participantes da cadeia ininterrupta da comunicação social, na relação com outros
sujeitos, as crianças pequenas vivenciam e aprendem a falar a língua. Consideramos
importante refletir sobre os modos como as crianças pequenas vão se apropriando desta
língua. Ressaltamos que nosso interesse está nos processos de compreensão e expressão, e não
em questões específicas das normas linguísticas, embora elas perpassem nossa análise.
Trazemos, a título de exemplo, a história de Julia, de três anos.

Fig. 28: (V8) Desenho e história de Julia, 3 anos, 2008.

Como vimos na seção anterior, as crianças pequenas constroem a noção de tempo, ou
melhor, vão formando o conceito de tempo, por meio das vivências com o tempo, nas
situações cotidianas, a partir das relações que estabelecem com o que fazem, sentem,
observam e expressam na linguagem oral.
Acreditamos que é de modo semelhante que as crianças vão se apropriando da língua
materna, vivenciando-a nas relações cotidianas, com diferentes interlocutores, conforme a
necessidade, nos grupos sociais dos quais participam. As crianças vão aprendendo e pensando
sobre a língua em uso, incorporando as normas, experimentando as regras, buscando
regularidades, compreendendo, enfim, que há maneiras determinadas de falar para que haja
comunicação e entendimento.
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A enunciação de Júlia, de três anos, está de acordo com norma linguística da língua
portuguesa na organização de frases diretas: sujeito-verbo-complemento. A criança combina
palavras que conhece, por serem referências de seu mundo sociocultural, e cria uma narrativa
que, do ponto de vista exclusivamente linguístico, pode apresentar problemas de coerência e
coesão. No entanto, se pensamos na explicação de Vigotski sobre o complexo processo de
desenvolvimento de formação de conceitos, a história de Júlia tem coerência, uma lógica
interna, faz sentido.
Queremos destacar as lógicas e regularidades das normas gramaticais que as crianças
vão empregando no uso da língua, durante esse processo. Muitas vezes, elas criam/inventam
palavras que cabem perfeitamente no contexto enunciativo e no campo semântico. No caso de
Júlia, temos a construção ‘gambá fugidão’ em lugar de ‘fujão’.
Observamos que outras crianças ‘inventaram’ palavras pertinentes ao contexto das
histórias e também em situações anedóticas:
“A cavala está brincando com a flor de pique-pega e pique-esconde”. (LHT: Isabelly, 3 anos,
30/08/2006)
“Era uma vez uma formiguinha que morava na floresta. Começou a chover e dar trovoeira”. (LHT:
Stefany, 5 anos, 30/08/2007)
“Ela sentou na girafa e caiu porque a girafa tava andando. Aí a Chiquinha ficou morrida na água”.
(LHT: Jennifer, 3 anos, 20/11/2009)

Conversa entre João, 6 anos, e sua tia:
João: _ Titia, a estrela é grande?
Tia: _ Vamos pensar. A gente vê a estrela brilhando lá no céu, né? Ela tá perto ou longe?
João: _ Muuuuuito longe!!!
Tia: _ E o que vai acontecer se a gente chegar mais perto?
João: _ Ela vai amaiorando, amaiorando...
[risos da tia]
Tia: _ Então ela é pequena ou grande?
João: _ É muuuuuito grande!!!! [abrindo os braços]

As crianças de um grupo multi-idade e a professora estavam planejando fazer um jornal
da escola. Vinícius, 5 anos, quis saber onde o jornalzinho da escola seria vendido.
A professora devolveu a pergunta para as crianças e Vinícius respondeu:
__ Na jornaria!
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As crianças encontram soluções criativas e plausíveis para se expressar, no âmbito da
língua portuguesa, dentro das normas previstas e da necessidade enunciativa. Aprendendo e
pensando sobre a língua em uso, buscam empregar certa regularidade. Quando começam a
conjugar o verbo em primeira pessoa, por exemplo, costumam dizer: Eu comi. Eu bebi. Eu
“di”. Eu “fazi”.
Nos exemplos acima, inferimos que as crianças ‘aplicaram’ lógicas da língua materna
em suas enunciações. Isabelly, três anos, apresenta a personagem cavala como feminino de
cavalo. A troca da vogal final (o/a) muda o gênero da palavra (masculino/feminino). É uma
regra que as crianças pequenas conhecem. Na categoria de animais, há várias combinações
deste tipo, tais como: cachorro/cachorra; gato/gata; pato/pata; rato/rata. Daí que cavalo/cavala
é uma associação pertinente. As crianças também procuram, muitas vezes, adequar o gênero à
pessoa que fala, tal como faz Bernardo, dois anos:

Bernardo, 2 anos, estava olhando o braço da professora que, percebendo, disse:
__ O meu braço tem pintas. Olha só a pinta do meu braço.
Ele ficou examinando, desconfiado. Então, olhando para baixo, para dentro do seu
short, disse:
__ Eu tenho pinto.

Já Stefany, cinco anos, refere-se ao fenômeno meteorológico como trovoeira, em lugar
de trovoada. O uso dos sufixos –eira/ -eiro, em nossa língua, é bastante diversificado
(CUNHA e CINTRA, 1998, p. 69). Na fala da menina, exprime a ideia de intensidade, de
aumento [de trovoada], como vemos nas construções: braseiro, poeira, nevoeiro.
No caso de Jennifer, três anos, a combinação do verbo auxiliar (ficar) com o particípio
do verbo morrer - morrida -, indica como o pensamento da criança vai se complexificando e
quantos recursos discursivos ela já tem desde bem pequena.
João, seis anos, cria uma forma gerundiva para o adjetivo maior - amaiorando - cuja
ideia pertence ao mesmo campo semântico de aumentar, crescer, e cabe perfeitamente no
contexto.
E Vinicius, cinco anos, também faz uma associação lógica na língua portuguesa,
aplicando o sufixo –ria, que pode designar o lugar em que se compra determinado produto,
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ramo de negócio ou estabelecimento comercial. Ora, se o pão é vendido na padaria; o pastel,
na pastelaria, a pizza, na pizzaria; o livro, na livraria; o jornal poderia ser vendido na jornaria!
Além de procurar empregar as regras gramaticais conforme as regularidades da língua
que já foram apreendidas, as crianças utilizam palavras cujos sentidos estão relativamente
estabilizados em decorrência das vivências anteriores. Porém, quando as situações são
diferentes, geralmente, os sentidos das palavras também mudam. Nestes casos, a fala da
criança tem um efeito de ‘literalidade’, pois elas ainda não conhecem determinados sentidos
em determinadas situações.
Vejamos as três situações anedóticas abaixo:

Em uma noite fria, João, de 8 anos, queria saber qual era a temperatura ambiente. A
tia disse ao menino que olhasse no telefone celular. Após verificar, ele leu:
_ Décimo oitavo c.
Gabriel, de 6 anos, perguntou à mãe:
_ Mãe, tinha dragão na Idade Média?
_ Não tinha não. (a mãe respondeu)
_ E na idade pequena?
A mãe de Sofia, 4 anos, chegou mais cedo à escola para buscá-la e ela se recusou a ir
embora, dizendo que queria brincar um pouco mais. A mãe permitiu que ela ficasse.
No parque, a professora falou:
Profª: _ Sofia, sua mãe te dá muita colher de chá!
Sofia: _ Não dá nada!
Profª [provocando]: _ Ah, dá sim!
Sofia [irritada]: _ ELA NÃO ME DÁ CHÁ! ELA SÓ ME DÁ LEITINHO!!!

No primeiro diálogo, João queria saber a temperatura e, ao ler no telefone celular
“Décimo oitavo c”, demonstra o que já sabe sobre a linguagem escrita (números ordinais,
letras do alfabeto). Mas, neste caso, o conhecimento de números e letras não foi suficiente
para ele compreender que o sentido de “18º C”, naquele texto, era a temperatura de dezoito
graus celsius.
O mesmo ocorre com Gabriel. As palavras idade, média e pequena têm sentido para
ele, fazem parte de seu universo de referência. Idade designa o tempo de vida em anos; média
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e pequena se referem ao tamanho de alguma coisa. Mas, na conversa acima, observamos que
tais termos assumem sentidos diferentes que o menino ainda não conhece. Ele fala idade
média e idade pequena, pensando, possivelmente, em média e pequena como adjetivos ‘tamanho da idade’ -, e não como um tempo histórico demarcado.
Sofia sabe que a colher serve para levar comida à boca, e que chá é uma bebida, mas
não é a que a mãe lhe dá. A mãe dá ‘leitinho’ para ela beber. O sentido da expressão “dar
uma colher de chá”- dar permissão ou fazer concessão -, não tem ligação direta com os
objetos em si. A menina compreende o enunciado com os sentidos que ela já conhece.
No entanto, as palavras são vivas e assumem diferentes sentidos nas situações de
enunciação. No processo de apropriação dos sentidos da linguagem, as crianças relacionam as
palavras às suas vivências imediatas, e vão, pouco a pouco, ampliando o entendimento dos
contextos e dos significados diferentes que as palavras podem assumir. Assim elas constroem
sentidos possíveis com as referências que já têm, com os valores que já possuem, com as
experiências que já incorporaram aos seus universos axiológicos. Diante de uma situação em
que a palavra tem um sentido diferente daquele que já conhecem, e que, portanto, está
estabilizado, surge um conflito, um estranhamento, uma instabilidade, que gera oportunidade
de ampliar não somente seus repertórios vocabulares como seus conhecimentos.
De acordo com Bakhtin, é na relação dialógica que os falantes entram no horizonte de
seus ouvintes, em seus mundos particulares de percepções e valores, introduzindo novos
elementos no seu discurso, enriquecendo-o, pois na situação discursiva não ocorre apenas a
alternância dos sujeitos que falam e sim “a interação dos diversos contextos, diversos pontos
de vista, diversos horizontes, diversos sistemas de expressão e de acentuação, diversas ‘falas
sociais’” (BAKHTIN, 2010b, p. 91).
A linguagem da vida social, como vimos anteriormente, é organizada como sistema de
normas linguísticas de uma língua que, por um lado, obriga os sujeitos a falarem de
determinados modos a fim de que haja o entendimento na comunicação prática. Por outro
lado, estas normas não são imposições abstratas e definitivas, e sim forças criadoras da vida
da língua (id., 2010b, 2015).
A construção e apropriação da língua ocorrem por meio das vivências da criança com
a língua, com a linguagem, em situações socioculturais. Ouvindo, falando com outros, as
crianças vão estabilizando alguns sentidos e normas, identificando regularidades e ‘aplicando-
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as’ em seus enunciados, enfim, vão ensaiando, acertando, errando, ampliando suas
possibilidades de compreensão e fala, na relação com outros sujeitos falantes da mesma
língua.
Há que se ressaltar mais um aspecto: a criatividade, a riqueza, a beleza e a poeticidade
destas falas infantis. A narrativa de Manoela, três anos, também ilustra esse traço típico das
enunciações das crianças:

Fig. 29: (V9) Desenho e história de Manuela, 3 anos, 2007

Relacionamos mais alguns trechos de histórias:
“Era uma vez a menina dos olhos azuis. Num dia, ela olhou pro mar, aí quando ela viu, não tinha mais
os olhos azuis. Aí ela foi no outro mar pedindo o pai dela que voltasse os olhos azuis dela. E ele
mergulhou no mar e achou aquela rosa toda azul. Quando o pai dela foi tocar na rosa, ele morreu. Aí
ela pediu pra mãe dela pedir pro pai dela não toca naquela rosa”. (LHT: Maria Clara, 5 anos,
01/09/2005)
“Carlinhos Vieira estava brincando no mato sem sandália e falou pra menina dançar com ele. O nome
dela é Joanilde, mas ela falou que ia comprar uma porta pra colocar na casa dela quando ela tiver
casa. Ela aceitou dançar com ele no baile dos solteiros. Ele falou que ia pra casa tomar banho e ficar
russo na perna”. (LHT: Jhenypher, 4 anos, 19/04/2010)
“Eles viajaram pra cidade pra ver os animais e aí voltaram pra casa e viram televisão. E a lua estava
fresquinha”. (LHT: Vitória, 4 anos, 26/11/2009)
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“O índio estava voando na floresta e viu uma árvore de natal. Ele pegou a árvore e jogou no lobo
porque ele queria comer o índio.” (LHT: Julia Evelyn, 5 anos, 20/10/2009)
“Ela tá entrando na nuvem. Ela prendeu o cabelo porque não pode ficar de cabelo solto senão vai
ventar. Ela tava no arco-íris. Ela tava botando perfume na flor”. (LHT: Fernanda, 3 anos, 10/11/2008)

A peculiaridade das falas infantis lembra-nos a arquitetônica do trabalho de Manoel de
Barros (1916-2014), que cria poesias com base em suas vivências de criança pantaneira, em
um tempo-espaço determinado. Em seus textos, é recorrente a imagem do quintal, dos espaços
abertos ligados à natureza, das estradas de chão batido ou a beira do rio. O tempo-espaço de
Barros aponta para a “criança [que] tem a liberdade para brincar, vale dizer, tempo para estar
à toa e para ver o mundo, tempo para acompanhar o movimento delicado de um pequeno ser”.
(SILVEIRA e AXT, 2015, p. 185)
Para Silveira e Axt (ibid., p. 190), o poeta afirma a infância como potência criadora,
tempo de criação, desviando da perspectiva idealizada que vê a criança como ingênua e pura.
Selecionamos um pequeno excerto de O Menino e o Rio (1996) e de Uma didática da
invenção (1993):
[...] Cresci brincando no chão,
Entre formigas
Meu quintal é maior
Do que o mundo
Por dentro de nossa casa
passava um rio inventado.
Tudo que não invento
é falso [...] (Barros, 1996)

[...]
VI
As coisas que não têm nome são mais pronunciadas
por crianças.
VII
No descomeço era o verbo.
Só depois é que veio o delírio do verbo.
O delírio do verbo estava no começo, lá
onde a criança diz: Eu escuto a cor dos
passarinhos.
A criança não sabe que o verbo escutar não
funciona para cor, mas para som.
Então se a criança muda a função de um
verbo, ele delira.
E pois.
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Em poesia que é voz de poeta, que é a voz
de fazer nascimentos —
O verbo tem que pegar delírio.
[...]
XVIII
As coisas não querem ser vistas por
pessoas razoáveis:
Elas desejam ser olhadas de azulQue nem uma criança que você olha de ave.
XIV
Poesia é voar fora da asa. (Barros, 1993)

Que as crianças e o poeta nos inspirem a ter a ousadia de olhar de cores, de animais, de
fazer o verbo delirar, de botar perfume nas flores, de ver que o sol escangalhou e que a lua
está fresquinha... Que possamos sair do conforto da racionalidade adulta que tem explicação
‘certa’ e segura para tudo, dentro de normas e padrões fixos, rígidos, restritos.

***

Cientes de todos os matizes, implicações e complexidade das linguagens/gêneros,
buscamos, nas histórias de crianças pequenas, marcas indicativas de uma fala social típica, de
linguagens sociais peculiares das crianças, compreendidas não como membros de um grupo
apartado da sociedade, mas como sujeitos que se constituem com especificidades nos modos
de compreender e de se expressar no/sobre o mundo, tanto pelas vivências nas relações sociais
- que as alteram e que são por elas alteradas -, como pelos processos de internalização,
singularização e individualização destas vivências por cada criança.
Ao longo deste capítulo procuramos demonstrar que as vivências nas práticas
socioculturais, sobretudo no âmbito da família, são muito marcantes e aparecem como
principal conteúdo temático nas enunciações das crianças.
Vimos que Laura e Camila, ambas de quatro anos, tematizaram sobre o nascimento de
um bebê de maneiras muito diferentes, a partir de suas vivências pessoais, nos modos como
conseguiram compreender, internalizar, singularizar e falar sobre a situação. As questões que
envolvem a chegada de um bebê provocaram vivências que vão influenciar distintamente o
desenvolvimento de cada criança, porque cada uma tomou consciência e se relacionou
afetivamente com o acontecimento de formas próprias, singulares, individuais (VIGOTSKI,
2010).
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Yasmin, Lucas, Pedro Henrique, Thalita, e outras crianças citadas, trouxeram à baila
situações típicas do cotidiano, esboços de scripts, em que expressaram conhecimentos sobre
os diferentes papéis e posições sociais, valores, sentimentos, visões de mundo, práticas
culturais, linguagens sociais de grupos determinados no espaço e tempo histórico.
Chamou-nos a atenção também a relação especial que as crianças têm com a natureza.
Elas admiram, observam, contemplam e vivenciam a natureza. Além disso, os fenômenos
naturais, meteorológicos, aparecerem como importantes referências, por meio das quais as
crianças vão se apropriando, compreendendo e começando a formar conceitualmente a noção
de tempo, como sucessão de eventos, duração, movimento, e a construir as noções de antes,
agora e depois.
É também por meio das vivências com a linguagem, com a língua em uso, nas relações
socioculturais, que as crianças se apropriam da língua materna, e aprendem que há
regularidades e normas linguísticas que as obrigam a falar de maneiras determinadas, por um
lado, e que, por outro, permitem as elas empregar criativamente tais regras, inventando
palavras, se expressando e conseguindo se comunicar com seus interlocutores. Nas situações
discursivas cotidianas, as crianças vão estabilizando alguns sentidos e normas, identificando
regularidades e ‘aplicando-as’ em seus enunciados, enfim, vão ensaiando, acertando, errando,
ampliando suas possibilidades de compreensão e fala, na relação com outros sujeitos falantes
da mesma língua.
Na dimensão da vivência, portanto, ocorre processos sincrônicos e entrelaçados de
socialização no individual e de singularização no social, que concorrem para a constituição
do sujeito que é um ser social, participante de grupos, e, simultaneamente, um exemplar único
na espécie.
A abordagem da vivência possibilita a discussão de incontáveis questões a partir de
diferentes perspectivas e áreas tradicionais de saber. Tratamos de alguns aspectos que
consideramos terem se destacado nas histórias das crianças e que formam parte do escopo de
nossa pesquisa.
Passamos a refletir, no capítulo a seguir, sobre algumas características das falas das
crianças que consideramos ter relação direta com os processos de formação do pensamento
infantil, por meio da manifestação do sincretismo.
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5. DIMENSÃO DO SINCRETISMO

No capítulo anterior, analisamos e interpretamos algumas pistas, marcas nas histórias,
que demonstram que as crianças selecionam, prioritariamente, temas relacionados às suas
vivências, tanto no plano pessoal, no modo como internalizam e singularizam o vivido,
quanto no social, destacando aspectos das relações e práticas culturais do seu grupo
sociohistórico.
As crianças são enraizadas no mundo sociocultural diverso e repleto de possibilidades,
com incontáveis recursos, tecnologias, que resultam de um processo longo da produção
humana, que é histórica e cultural. Desde bebês, experimentam e participam ativamente de
muitas situações, lidam com múltiplas informações, estímulos, sensações, percepções,
conhecimentos, sentimentos, valores, linguagens, etc. O mundo se apresenta, como dizem
Smolka, Magiolino e Rocha (2016, p. 81), “cada vez mais, transbordante de conhecimentos e
instrumentos técnicos e semióticos produzidos pelo homem, os quais modificam as práticas e
transformam os modos de agir das pessoas em interação”.
As crianças reagem às vivências, (re) elaborando, (re) interpretando, sentindo,
confrontando com o que sabem, ampliando suas possibilidades de ação e de resposta. Elas
compreendem responsivamente as situações, do modo como lhes é possível, no momento em
que suas vidas estão passando por uma ebulição de vivências de diferentes ordens.
Como crianças tão pequenas apreendem e compreendem essa diversidade de
vivências? Como organizam internamente tantas referências e influências? Como elaboram
verbalmente sua expressão?
Na imersão continuada que vimos fazendo no material - livros de histórias e dados
anedóticos -, verificamos que as crianças pequenas estabelecem, necessariamente, conexão
com elementos palpáveis do mundo concreto, muitas vezes, reunindo componentes da
realidade de um jeito que, à primeira vista ou sob o ponto de vista adultocêntrico, pode
parecer desarticulado, desorganizado, sem relação/lógica. Este modo típico de expressão pode
ser associado ao que estudiosos têm denominado de sincretismo do pensamento infantil.
A etimologia da palavra sincretismo provém do prefixo “sin-” (com), o termo “kriti”
(cretense) e o sufixo “-ismo” (usado para fazer referência à doutrina ou sistema), e seu
significado original remete à união dos habitantes da ilha de Creta (Grécia) contra um inimigo
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comum, designando a coalizão dos cretenses. Na época moderna, o termo foi adotado para
explicar doutrinas em que diversas opiniões eram fundidas sem critério de seleção aparente
(MORA, 2004). Atualmente, o sincretismo adquiriu denotação pejorativa de miscelânea de
ideias disparatadas (JAPIASSÚ e MARCONDES, 1996), amálgama de concepções
heterogêneas ou junção de elementos com falta de coerência interna. O termo é bastante usado
no pensamento religioso para mostrar fenômenos de superposição e fusão de crenças de
procedências distintas, resultando em uma síntese infeliz ou ainda uma visão geral e confusa
de uma situação (ABBAGNANO, 1991). É possível encontrar o sincretismo em outros
âmbitos, tais como na cultura, quando, por exemplo, diferentes povos entram em contato
resultando em mistura de tradições; no campo artístico e na arquitetura, quando há a união de
diferentes movimentos, estilos ou tendências; na arena política, quando são combinadas
posturas e doutrinas teoricamente opostas; no âmbito linguístico, quando há a expressão de
dois elementos linguísticos de origens distintas em uma única forma59.
No campo da linguagem, estabelecemos uma aproximação entre a noção de
sincretismo e a de hibridismo, que advém da conexão entre diferentes línguas. De acordo com
Bakhtin, como vimos no capítulo dois, a hibridização ocorre quando duas linguagens sociais
se misturam em um único enunciado, quando duas consciências linguísticas se encontram na
arena deste enunciado, ou seja, “é sempre o enunciado que serve de cratera para a mistura”
(BAKHTIN, 2010b, p. 156-157). Para o autor, o caráter híbrido da linguagem é
profundamente produtivo, pois, ao acarretar uma amálgama de pontos de vistas
sociolinguísticos, surgem novas visões de mundo e novas possibilidades de expressão verbal.
Do mesmo modo, considerando o sincretismo como mescla de diferentes ideias, conceitos,
tendências, estilos, etc., temos o surgimento de novas combinações, de relações inéditas,
favorecidas pelo ato criador.
Vale registrar que os encontros que resultam em sincretismo nas diferentes áreas não
são triviais, harmônicos, passivos, mas marcados por embates, disputas, tensões, contradições,
relações entre grupos sociais heterogêneos, cujos modos de viver e de compreender o mundo
são distintos e cujas características típicas são mantidas no resultado sincrético.
São exemplos de palavras-chave na definição de sincretismo: fusão de diversas
opiniões, falta de critério aparente, mistura de ideias díspares, superposição, junção de
59

Disponível em: http://conceito.de/secretismo (sem identificação de autor). Acesso em 18/05/2017.
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elementos de procedências distintas, síntese, visão geral e confusa, entre outras a estas
associadas. Estes sentidos de sincretismo foram incorporados de maneiras diferentes por
Wallon, Piaget e Vigotski em seus estudos sobre crianças pequenas para explicar os processos
de formação e desenvolvimento do pensamento infantil.
Contemporâneos e produzindo no contexto europeu da primeira metade do século XX,
Wallon faz referência às pesquisas de Piaget que, por sua vez, também cita e incorpora
algumas reflexões do autor. Embora Vigotski tenha construído sua teoria na mesma época
histórica, a conjuntura política, econômica e ideológica, específica da antiga URSS 60, onde
viveu, e a publicação e divulgação de grande parte de suas obras após sua morte, impediram o
conhecimento de seus trabalhos por Wallon e Piaget61. No entanto, Vigotski teve acesso,
mencionou, teceu críticas e ampliou as descobertas de ambos, em especial as de Piaget, a
quem dedicou um extenso capítulo no livro A construção do pensamento e da linguagem62.
As contribuições teóricas destes autores têm sido amplamente debatidas e têm
influenciado pesquisas em diferentes áreas do conhecimento, sobretudo na Educação,
tornando-se referenciais de base para a implementação de políticas educacionais e propostas
pedagógicas no Brasil e em outros países.
No que concerne especificamente à nossa tese, interessam-nos as explicações sobre o
sincretismo como uma das marcas mais importantes do pensamento das crianças. Os três
parecem estar de acordo com essa premissa, mas chegam a ela por caminhos diversos.
Faremos um panorama geral das perspectivas dos autores acerca desta questão, observando
pontos de tangência, discordâncias e demais destaques, a partir do quadro conceitual abaixo.
Como opção didático-metodológica, elaboramos um breve apanhado das complexas teorias
para dar visibilidade a alguns conceitos. Não desejamos estabelecer comparação entre os
autores. Buscaremos, em seguida, articular estes conhecimentos ao nosso material de análise.
60

A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era formada por 15 repúblicas socialistas que se separaram
oficialmente em 31 de dezembro de 1991, no governo de Boris Yeltsin.
61
Comentários de Piaget sobre as observações críticas de Vigotski: “Não é sem tristeza que um autor descobre,
25 anos após sua publicação, a obra de um colega, morto nesse ínterim, quando ela contém, para ele, tantos
pontos de interesse imediato, os quais teria podido discutir pessoalmente e detalhadamente. Embora o meu
amigo A. Luria me tivesse informado sobre a posição simpatizante, ainda que crítica, de Vygotsky a respeito
do meu trabalho, não pude jamais ler os seus escritos ou encontrar-me com ele pessoalmente; ao ler o seu livro
hoje, isto me desagrada profundamente, porque poderíamos ter-nos entendido sobre muitos pontos”. Publicado
como apêndice da edição italiana de: VYGOTSKY, L S. Pensiero e linguaggio Firenze: Giunti, 1966.
Traduzido por Agnela da Silva Giusta. (EM ABERTO, 1990, p. 68).
62
VIGOTSKI, Lev. A construção do pensamento e da linguagem. Tradução de Paulo Bezerra. 2. ed. São Paulo:
WMF Martins Fontes, 2001.
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Henri Wallon
(1879-1962)
Sincretismo: busca da
representação, em diversos
níveis, da complexidade da
experiência.
Relações entre parte e todo, nos
processo de análise-síntese, são
confusas; percepção das coisas e
das situações é global.
Simultaneidade entre o
individual e o geral, pois a
criança age, percebe e pensa
misturando sua presença com os
motivos da realidade, de forma
indiferenciada.
Instabilidade e contradição,
confusão e colocação da
realidade multidimensional em
um único plano.
“no sincretismo tudo pode se
ligar a tudo, as representações do
real (ideias, imagens) se
combinam das formas mais
variadas e inusitadas, numa
dinâmica que mais se aproxima
das associações livres da poesia
do que da lógica formal”.
(GALVÃO, 1995, p. 82, com
base em Wallon)
O pensamento sincrético se
caracteriza pela incapacidade da
criança para analisar as
qualidades, propriedades,
circunstâncias e conjunturas das
imagens ou situações.
Predomina o elemento concreto,
a descontinuidade e a
fragmentação.
Há uma conexão entre as noções
de qualidade e coisa; a qualidade
é percebida como atributo
exclusivo da coisa à qual se liga.
A criança conta, mas não
explica. As coisas ou

Jean Piaget
(1896-1980)
O pensamento da criança, na
fase pré-operatória, seja
puramente verbal (inteligência
verbal) ou relativo à observação
direta (inteligência perceptiva), é
contagiado pelas consequências
do egocentrismo, e, em
particular, do sincretismo.
O sincretismo é uma das
manifestações mais importantes
do egocentrismo infantil até os
sete anos e meio e marca todo o
pensamento da criança.
Define-se pela lógica mais
intuitiva do que dedutiva, em
que a criança vai diretamente das
premissas às conclusões; pela
falta de demonstração e controle
das asserções; pelos esquemas
de simbolismo e analogia
extremamente aleatórios e
arbitrários. Na linguagem, o
pensamento infantil vai do
conjunto ao detalhe, do
sincretismo à análise e não o
sentido contrário. Por esta razão,
deve-se recorrer ao fenômeno do
sincretismo para compreender a
linguagem, a consciência das
palavras nas relações
linguísticas. (PIAGET, 1989, p.
35; 127-128)
Criança manifesta em seu
pensamento pouca
sistematização, pouca coerência,
pouca dedução, comete
contradições, justapõe as
afirmações em lugar de sintetizálas e se contenta com esquemas
sincréticos em lugar de ater-se à
análise.
Sincretismo é o caráter não
discursivo do pensamento,
emprego de esquemas de

Lev Vigotski
(1896-1934)
A cada estrutura de
generalização (sincrética, por
complexos, pré-conceito,
conceito) corresponde seu
específico sistema de
generalidade e de relações de
generalidade entre os conceitos
gerais e particulares, sua medida
de unidade, do abstrato e do
concreto, medida que determina
a forma concreta do movimento
dos conceitos, da operação do
pensamento em um ou outro
estágio de desenvolvimento dos
significados das palavras.
(VIGOTSKI, 2007, p. 388)
Na etapa de formação de
imagens sincréticas ou de
amontoamento de objetos, a
criança pequena se encontra num
momento de ensaio e erro:
agrupa objetos isolados de
maneira desordenada, sem
definição de critério,
relacionando-os de algum modo
entre si em uma imagem
unificada, partindo de suas
impressões e percepção.
A criança se comunica com o
adulto por meio de palavras que
possuem significado; nesta
abundância de vínculos
sincréticos, nestes montões
desordenados e sincréticos de
objetos formados mediante
palavras, refletem-se também,
em grande medida, vínculos
objetivos, embora estes
coincidam com os vínculos entre
as impressões e as percepções da
criança.
A criança agrupa vários objetos,
de modo desorganizado e
desordenado, para solucionar
uma tarefa. Une objetos sem
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acontecimentos são uma
sucessão, na imagem ou no
relato que deles faz.
As palavras de ligação preferidas
são “aí então”, “muitas vezes”,
“quando”, “depois”, que ela
utiliza nas circunstâncias que se
somam entre si conforme a
ocasião fortuita, o desejo ou a
inspiração do momento, os
esquemas habituais ou recentes.
A criança ainda não forma uma
verdadeira unidade de realidade,
pois não se dá conta da
proporção entre as partes e
precisa promover uma
equivalência entre elas, ainda
que seja inesperada e
surpreendente. É uma tarefa
muito difícil para a criança
compreender ou explicar as
coisas, construir a noção de
causalidade. (WALLON, 2007,
p. 179)
Utiliza-se de pares, em que um
elemento é identificável e outro
é complementar. O par é anterior
ao elemento isolado, e garante
certa coerência no discurso,
ainda que as relações de tempo,
lugar, causa e efeito sejam
confundidas.
Sincretismo apresenta uma
justaposição de temas
ambivalentes, devido à
incapacidade da criança de
perceber as contradições e sair
do conflito. O pensamento de
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imagens e de esquemas de
analogia.
“É a tendência espontânea da
criança perceber por visões
globais, ao invés de discernir os
detalhes, de encontrar analogias
imediatamente, sem análise,
entre objetos ou palavras
estranhas uns dos outros, a ligar
entre si dois fenômenos naturais
heterogêneos, a encontrar uma
razão para todos os eventos,
mesmo fortuita, em resumo, é a
tendência de ligar com tudo. O
sincretismo é um excesso”.
(BATTRO, 1978, com base em
Piaget).
O pensamento sincrético é um
mecanismo intermediário entre o
pensamento lógico e o
simbolismo dos sonhos, na
perspectiva da psicanálise.
As funções essenciais na
formação das imagens dos
sonhos (cf. Freud63): a
condensação, que permite a
fusão de várias imagens
discordantes em uma só, e o
deslocamento, que vincula os
atributos de um objeto a outro,
mantêm elos intermediários e
sincretismo com a generalização
(que é uma espécie de
condensação) - e a abstração
(que é um tipo de
deslocamento).
O sincretismo é a ligação mais

suficiente critério interno, sem
suficiente parentesco e relação
interna entre as partes que o
compõe.
Esse procedimento da criança
supõe uma extensão difusa e sem
orientação do significado da
palavra, ou do signo que a
substitui, em uma série de
elementos vinculados
exteriormente nas impressões da
criança, mas sem estar unidos
internamente entre si.
O significado da palavra, neste
estágio de desenvolvimento, não
está de todo definido, é um
agrupamento amorfo e sincrético
de objetos isolados que, na
representação ou na percepção
da criança, estão de alguma
maneira relacionados entre si em
uma imagem unificada.
O sincretismo da percepção da
ação infantil desempenha papel
decisivo na formação do
significado, por isso a imagem é
extremamente instável.
A criança manifesta, tanto em
sua percepção como em seu
pensamento e ação, a tendência a
relacionar, sobre a base de uma
única impressão, os mais
diversos elementos, sem relação
interna entre si, condensando-os
em uma imagem única e
indivisível.
Claparède64 denominou esta
tendência como sincretismo da

Freud, Sigmund (1856-1939). A interpretação dos sonhos. Tradução do alemão de Renato Zwick, revisão
técnica e prefácio de Tania Rivera, ensaio biobibliográfico de Paulo Endo e Edson Sousa. – Porto Alegre, RS:
L&PM, 2012. V. 1
64
Édouard Claparède (1873-1940), neurologista e psicólogo suíço do desenvolvimento infantil, destacou-se por
seus estudos nas áreas da psicologia infantil, da pedagogia e da formação da memória. Suas teorias em
psicologia funcionalista tiveram grande repercussão nos movimentos de renovação pedagógica da primeira
metade do século XX.
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pares é um ato intelectual,
inicialmente confuso e
mesclado, que supõe vários
outros pares concorrentes e
complementares que culminam
por desencadear a identificação e
diferenciação.
Os pares organizam, estruturam
e são norteadores do discurso no
pensamento infantil. As palavras
que compõem os pares mantêm
uma relação, ainda que, muitas
vezes, oscilante.
O pensamento sincrético é
binário.
A narrativa infantil é uma
manifestação do pensamento
sincrético. (SMITH e SPERB,
2007, com base em Wallon)
Fenômenos típicos do
pensamento sincrético:
fabulação, tautologia, elisão e
confusão.
“O sincretismo não é mera
insuficiência, é, à sua maneira,
uma atividade completa em
presença das coisas”.
(WALLON, 2007 p.163)

essencial, pois, assim como o
sonho, desloca a associação das
ideias, semelhanças,
características de um objeto
determinado. A condensação e o
deslocamento no pensamento
sincrético não são absurdos
como nos sonhos, pois se
aproximam da comparação
lógica, formando, portanto, a
transição entre os mecanismos
pré-lógicos e os mecanismos
lógicos do pensamento.
(PIAGET, 1989, p. 149)

representação infantil, e
Blonski65, coerência incoerente
do pensamento infantil.
A criança tem a tendência de
compensar a falta de vínculos
objetivos com um excesso de
vínculos subjetivos, e a
confundir o vínculo subjetivo
entre as impressões e as ideias
com o verdadeiro vínculo entre
as coisas.
Os esquemas sincréticos são
expressão típica do pensamento
da criança, dos vínculos
empíricos e da lógica da
percepção. Por esta razão a
criança confunde o vínculo entre
suas impressões com o vínculo
entre as coisas.
A criança pensa sincreticamente
quando ainda não é capaz de
pensar coerente e logicamente.
As respostas sincréticas servem
como um importante indício para
poder discernir as tendências que
dirigem o pensamento infantil
quando se move em uma esfera
desligada da experiência.
O sincretismo infantil está
rigorosamente determinado pela
experiência da criança, e em
função disto, deve-se encontrar,
no mesmo sincretismo, o
modelo, o protótipo, o embrião
das futuras relações causais.

Tabela 2: Concepções de sincretismo

As concepções destes importantes estudiosos, que partem de diferentes bases
epistemológicas para investigar aspectos específicos do pensamento das crianças pequenas,
apresentadas em linhas gerais, vão nos orientar na análise e interpretação dos modos como as
crianças compreendem e se expressam no mundo. Pretendemos dialogar com elas,
65

Pavel Petrovich Blonsky (1884-1941), psicólogo soviético, introduziu a abordagem behaviorista na psicologia
russa, sob o rótulo de “psicologia marxista objetiva”. Durante a década de 1930, Blonsky foi severamente
criticado por sua adesão a testes psicológicos e estudos de capacidades inatas que contradiziam a ideologia
oficial soviética de igualdade de todas as pessoas.
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articulando-as às marcas, pistas, que encontramos nas narrativas e no conjunto de dados
anedóticos, e que têm nos mobilizado na nossa investigação.
Dentre incontáveis caminhos que poderíamos percorrer e cientes de que não
conseguiremos explorar todas as evidências e indícios, optamos por aprofundar a noção de
sincretismo que, desde as primeiras imersões no material, despertou nossa atenção e interesse
(naquele momento como inferência abdutiva).
Aprofundando o estudo, pensamos a ideia de sincretismo como uma lente teórica que
contribui para a compreensão dos eventos de linguagem, como afirmam Gregory, E., V.
Lytra, H. Choudhury (et al., 2013), porque é um ato criativo da mente em modos de
compreensão pelos quais as crianças se expressam e dão sentidos ao mundo.
Assumimos o sincretismo como fenômeno criativo do pensamento infantil (ibid.), a
possibilidade que a criança pequena tem de interpretar, elaborar, (trans) formar, (re) organizar
suas múltiplas vivências, as referências de seus grupos sociais, em contexto micro, e do
mundo sociocultural mais amplo. Ademais, como vimos na própria definição de sincretismo,
a mistura de tendências, a justaposição de ideias, a fusão de perspectivas heterogêneas, a
hibridização de culturas e linguagens, etc., faz parte da dinâmica histórica e social. Logo o
sincretismo promove a incorporação de valores, crenças, emoções, práticas, bem como de
ferramentas, recursos materiais diversos e, inclusive, instituições. A noção de sincretismo
pode ser entendida, neste sentido, como tesouro diverso, uma gama rica e diversificada de
recursos sociais, culturais, artísticos e linguísticos, de que as crianças dispõem para dar
sentidos para o mundo.
Passando agora às narrativas, podemos questionar: como o sincretismo se manifesta
nas enunciações infantis? Podemos considerar o sincretismo como uma característica da
linguagem das crianças pequenas?
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5.1 REFERÊNCIA AO ‘EU’

Para destacar algumas manifestações de sincretismo que identificamos nos modos
como crianças pequenas se expressam e dão sentidos para o mundo, analisamos, inicialmente,
a história de Caique, de quatro anos.

Fig. 30 (S1): Desenho e história de Caique, 4 anos, 2009

Caique constrói uma enunciação atravessada por referências à família, à escola, à
contemplação da natureza, a elementos da cultura, à literatura infantil (“Era uma vez...”) que
são parte de suas vivências, e estabelece entre elas uma ligação de maneira condensada e com
uma lógica própria.
A narrativa em primeira pessoa predomina no texto designando uma identidade entre
narrador e personagem da história, ou, como explica Fiorin (2002, p. 116), os dois eu: o eu
narrante e o eu narrado, que têm estatutos diferentes, sendo o primeiro aquele que narra, o eu
do agora, e o outro, o que participa, o eu do então. De acordo com o autor, o narrador, como
participante ativo da narrativa ou actante, pode estar em sincretismo ou não com os actantes
narrativos, pois “é o destinador do discurso explicitamente instalado no enunciado, é o actante
da enunciação enunciada e pode estar em sincretismo com um dos actantes do enunciado”
(ibid., p. 103-104).
Nas histórias das crianças, de maneira geral, e na Caique, em particular, a
manifestação do sincretismo, na dupla função de narrador (narrante-narrado), pode ser
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relacionada ao próprio processo de formação da personalidade, na dinâmica das relações
sociais, culturais e afetivas, tão diversas e tão intensas, desde os primeiros anos de vida das
crianças, como aponta Wallon. Nas palavras deste autor, por meio da fabulação, a criança
realiza uma espécie de atestado pessoal “às circunstâncias evocadas, fazendo, de si próprio
[a], a testemunha ou o [a] protagonista do que está narrando. A simples representação recebe
uma ativação subjetiva que restabelece a confusão da imagem e da coisa, da pessoa e do
objeto, do eu e do outro” (WALLON, 1989, p. 205).
Encontramos, nas narrativas, indícios discursivos para marcar a posição de sujeitonarrador: o nome próprio da criança; o pronome pessoal - EU; os pronomes possessivos MEU, MINHA, e os pronomes oblíquos - ME, MIM. Vigotski (2009, p. 84) cita o estudo de
Shlag66 que diz que “se cada palavra fosse pronunciada pela criança de sete a oito anos, em
média, cinco vezes e meia, os pronomes pessoais de primeira pessoa seriam ditos com
frequência cem vezes maior (542 vezes)”. Reiteramos que não pretendemos fazer análise
linguística, mas destacar como a marca do EU aparece. Para isso, precisamos utilizar
categorias da tradição gramatical.
No exemplo de Caique, temos: “Eu, meu pai e Caio [nome do irmão] tava comprando
mingau”; “(...) eu fiquei com medo”; “(...) aí eu fui pra escola, aí eu estudei e eu fiz o nome e
[eu] fiz a carta pra Papai Noel me dar presente”; “Aí meu pai comprou leite pra mim”. O
pronome pessoal eu aparece seis vezes; o pronome possessivo meu, duas vezes; os pronomes
oblíquos me e mim, uma vez cada.
A maneira como o menino expressa suas observações e a relação com fenômenos da
natureza é outra marca recorrente em muitas das enunciações que analisamos. Ele diz: “Aí a
nuvem andou e o sol era amigo dela”; “Aí ficou de noite, aí veio o relâmpago e eu fiquei com
medo”; “Aí ficou cedo, aí eu fui pra escola (...)”. Destacamos, na primeira frase, o que Piaget
denomina de animismo67, a atribuição de qualidades humanas a elementos naturais, no caso, a
nuvem que ‘anda’ e o sol que é ‘amigo’ dela (e ambos estão desenhados com olhos, nariz e
boca). Aprofundaremos este aspecto mais adiante. Na segunda frase, a criança manifesta o
sentimento de medo diante de um fenômeno meteorológico, e na terceira, parece associar a

66
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Vigotski não indica a obra do autor.
Analisamos a característica do animismo na seção 5.3.
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passagem de tempo à natureza: ‘ficou cedo’, é dia, momento de ir para a escola; ‘ficou de
noite’, está escuro, momento de estar em casa.
Voltando à demarcação da posição da criança-sujeito, constatamos este aspecto em
grande parte das histórias e em situações vivenciadas, algumas das quais registramos abaixo:
“Eu, minha mãe e minha irmã estamos indo no parquinho do horto.” (LHT: Ana Carolina, 4 anos,
04/09/2006)
“Eu e meus irmãos tava rindo dos meninos (...) Aí a gente falou pra nossa mãe.” (LHT: Pedro
Henrique, 4 anos, 20/10/2006)
“A Alexia é minha amiga. Eduardo também é meu amigo. (...) A gente ficou brincando na minha casa.
A gente comeu bolo de chocolate que minha mãe fez. Meu pai tava na barraca.” (LHT: Amanda, 4
anos, 2009)
“Minha mãe estava vendo um filme. Aí eu acordei ela pra fazer mamadeira pra mim.” (LHT: Ana
Cristina, 3 anos, 27/11/2009)
“Luis Felipe estava andando de bonde.” (LHT: Luis Felipe, 3 anos, 10/11/2009)
“Um dia apareceu um cara chamado Raphael (...) Aí depois o Raphael levou o garoto pro zoológico”.
(LHT: Raphael, 5 anos, 23/11/2011)
“Matheus está segurando o balão que veio do céu. O balão queimou e Matheus consertou.” (LHT:
Matheus, 3 anos, 06/11/2007)
“Um dia de sol, eu fui com meu pai e minha mãe na praia.” (LHT: Wagner, 5 anos, 27/11/2009)
“Eu estava passeando com minha mãe, meu pai, minha irmã, a outra irmã e meu irmão.” (LHT: Allan,
4 anos, 21/10/2010)
“Hugo está soltando cafifa. (...) Pra entrar na casa, eu peguei a chave e destranquei”. (LHT: Hugo, 4
anos, 03/09/2007)
Luiza, 2 anos, está vendo um álbum de fotos da família. Quando a prima pergunta quem
está na foto, ora ela diz, desapontada: “_Não tem Luiza...”; ora exclama, entusiasmada:
“_É Luiza!”.
Um tempo depois, na conversa, a mãe pergunta de quem é o copo, o casaco, etc., ao
que ela sempre responde: “_ Da Luiza”.

162

Felipe, 3 anos, quer brincar com o Ipad e tenta pegá-lo da irmã, Isabela, 7 anos. O pai
intervém dizendo que está na vez da irmã jogar. Felipe começa a chorar e a gritar, indo
na direção dela:
__É meu! Me dá! Eu quero!

Nas enunciações acima, desejos, valores, sentimentos, motivos, enfim, as relações
vividas com outras pessoas e com objetos passam necessariamente pela criança, tudo está
centrado nela. Piaget defende que isto ocorre porque os modos de compreender e de agir da
criança são egocêntricos nesta fase. Na concepção de Wallon, criança e realidade se mesclam
de forma indiferenciada, nos seus primeiros anos de vida, e isso se reflete nas ações,
percepções, no pensamento e na linguagem infantil. Para Vigotski, a confusão que a criança
faz entre vínculos subjetivos, das impressões e ideias, e vínculos objetivos entre as coisas, é
fundamental para o desenvolvimento infantil, pois é a base para a posterior seleção de
vínculos que correspondem à realidade.
No cotidiano da Educação Infantil, percebemos, em muitas situações, a necessidade
de a criança pequena demarcar sua posição de sujeito e a dificuldade que ela tem de negociar
e resolver conflitos, dividir a atenção da professora, compartilhar materiais, brinquedos, etc.
Na roda de conversas, por exemplo, se a professora pergunta: “_Quem sabe...?”; “_Quem
gostaria...?”, é comum as crianças gritarem em coro: “_EU!!!”, muitas vezes sacudindo as
mãos e todo o corpo, levantando, empurrando as demais, a fim de se certificar de que a
professora irá atendê-las. Seja na sala de atividades ou em outros espaços da escola, as
crianças falam com frequência: “Eu quero marcar [o calendário, o jogo de boliche, etc.]”;
“Eu quero ir na frente”; “Eu vou fazer primeiro”; “Eu cheguei primeiro”; “É meu
brinquedo”; “Eu peguei primeiro”; “É minha vez!”.
Cabe lembrar que as crianças pequenas, de maneira geral, no âmbito de suas casas,
vivenciam relações sociais muito diferentes com os pais e demais adultos responsáveis por
elas, seja nas rotinas de cuidado, na mobilização da atenção e do afeto, na organização e
arrumação do espaço, nos horários para fazer as coisas, etc. Elas chegam à escola com as
referências da família, seu grupo social de origem, e precisam aprender, aos dois ou três anos
(muitas até antes dos dois anos!), novos modos de se comportar, de agir, de se relacionar, de
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se comunicar, publicamente, próprios da instituição escolar, onde elas ocupam e
desempenham papel social diferente.
A indiferenciação e mistura entre criança e mundo, bem como as referências de
diversas ordens da realidade sociocultural, geram, portanto, conflito, tensão, confusão, nos
modos da criança compreender e expressar o que deseja, sente, precisa, pensa, etc. O que
dizer? Como falar? Como se fazer entender e alcançar seu objetivo?
Smith e Sperb (2007) explicam, com base nos ensinamentos de Wallon, que a
narrativa é “um instrumento especialmente rico para a diferenciação da criança como um
indivíduo”, pois ela vai escutando e, gradativamente, começa a produzir histórias sobre
personagens que têm desejos e intenções, que passam por confrontos e precisam negociar,
construindo elementos de identificação e relação entre pessoas e contextos. Por meio da
narrativa, continuam as autoras, a criança tem possibilidade de “lidar melhor com o conflito
entre precisar do outro e diferenciar-se dele, desenvolvendo meios de sedução e persuasão,
aprendendo a situar e envolver o outro naquilo que conta”. Além disso, a narrativa orienta a
organização das várias dimensões do ‘eu’: “o eu que experimenta, sente e avalia aqui e agora,
o que relata os eventos e ações, e o que empresta sua voz aos personagens”. A narrativa
contribui simultaneamente para que a criança fortaleça o sentido de si mesma e para que
enriqueça suas maneiras de expressão.
Articulamos estas ideias ao que aprendemos com Bakhtin (2009) na teoria da
enunciação. As palavras não são soltas, isoladas, neutras, mas sempre relacionadas à
compreensão que os interlocutores têm de uma situação social determinada, às suas
possibilidades de resposta, à avaliação do contexto, ao horizonte social. “A palavra dirige-se
a um interlocutor: [...] variará se se tratar de uma pessoa do mesmo grupo social ou não, se
esta for inferior na hierarquia social, se estiver ligada ao locutor por laços sociais mais ou
menos estreitos” (p. 116, grifo do autor). O autor alerta que a linguagem não se reduz à
sistematização de palavras em determinado código linguístico. Ela abarca muito mais: o
conteúdo temático, o contexto enunciativo, a intencionalidade e o endereçamento do discurso,
a escolha e a entonação das palavras, a compreensão responsiva ativa, as contrapalavras.
A linguagem é, portanto, “um instrumento de ação no mundo, sobre o outro, com o
outro e com muitos outros que constituem o nosso pensamento e a nossa consciência”; é a
entrada na cultura e na produção de significados, por meio das “interações que estabelecemos
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com as pessoas e com os objetos culturais que nos cercam” (CORSINO, 2007, p. 3), para
criarmos e recriarmos, de múltiplas maneiras, a realidade sociocultural e histórica.
Vamos passar agora à história de Carlos, também de quatro anos, buscando outros
sentidos possíveis para os dois eu da narrativa, apontados por Fiorin - o eu narrante e o eu
narrado - especificamente, na criança, pensando a relação do autor e da personagem, na
perspectiva bakhtiniana.

Fig. 31 (S2): Desenho e história de Carlos, 4 anos, 2010

Temos afirmado, reiteradamente, que, nas narrativas, as crianças falam,
preferencialmente, sobre temas relacionados às suas vivências e suas enunciações são
marcadas por aspectos de sincretismo. Contudo, mesmo estando imersa em uma miscelânea
de referências, na dinâmica sociocultural, em que objetos, pessoas, eu e outros, muitas vezes,
se confundem, a criança precisa fazer algum ‘afastamento’ de sua vida, a fim de reunir
elementos para falar sobre si própria. Neste sentido, consideramos que é possível dialogar
com os estudos de Bakhtin (2010a) sobre a relação do autor e da personagem na atividade
estética. Bakhtin diz que o autor é “agente da unidade tensamente ativa do todo acabado, do
todo da personagem e do todo da obra” (ibid., p. 10), enxerga e conhece mais do que as
personagens, isto é, possui um excedente de visão que lhe permite encontrar todos os
elementos de acabamento do todo, seja das personagens ou do acontecimento conjunto de
suas vidas (ibid., p. 11).
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Observamos que Carlos assume condição de autor que anuncia um acontecimento: o
passeio ao Jardim Botânico; apresenta as personagens: a irmã (Ayla), as coleguinhas (Ana,
Tarsila e Francine), Regina (adulto responsável pelas crianças?), o irmãozinho - o próprio
Carlos (narrador e personagem), e descreve sumariamente o passeio: brinquedos, almoço,
Jardim Japonês. O menino estava lá no Jardim Botânico - eu narrado, eu do então,
personagem -, e vivenciou a situação com as demais personagens que são pessoas do seu
grupo sociocultural, com quem ele mantém relação próxima, afetiva. Para contar a história,
Carlos afastou-se, relativamente, de sua vida, deslocou-se do lugar presente para olhar para
uma vivência passada, trazendo à tona a lembrança do evento. Assim reuniu elementos que
foram marcantes para ele e que deram origem ao desenho e a história. O menino se tornou o
eu narrante, eu do agora, autor.
A enunciação de Carlos e as de muitas crianças podem ser associadas, em certo
sentido, à definição de biografia de Bakhtin. Ao tratar do todo semântico da personagem,
Bakhtin apresenta a biografia como descrição de uma vida, “forma transgrediente imediata em
que posso objetivar artisticamente a mim mesmo e minha vida [...] vivenciamento da própria
vida e a narração sobre a minha própria vida, [que] pode ser forma de conscientização, visão e
enunciação da minha própria vida” (2010a, p. 139). Para Bakhtin, o autor de biografia é quem
nos acompanha ao olharmos no espelho, ao sonharmos e fazermos planos para a vida. Na
narrativa biográfica, o autor se coloca na condição de personagem, toma parte em sua vida,
abrangendo-se a si próprio com a narração, solidarizando-se com a percepção axiológica da
personagem. O narrador se torna personagem (ibid., p. 140-141).
Entre os tipos de biografias, Bakhtin destaca a biografia social-de-costumes que
retrata a sociedade humana à qual a personagem está integrada e na qual vive, em cortes
sociais da vida presente cujas relações são momentos passageiros. Nesta concepção social, o
centro axiológico é ocupado por valores sociais e, principalmente, familiares que “organizam
a forma privada da vida (de ‘vida em seu dia-a-dia’), valores da vida familiar e pessoal em
seus pormenores rotineiros, cotidianos”, cujos acontecimentos mais importantes não
ultrapassam “o contexto dos valores da vida familiar ou pessoal, nele se esgotam do ponto de
vista da felicidade ou da infelicidade do indivíduo ou dos seus familiares” (ibid., p. 147-148).
Neste tipo de biografia, a descrição é o elemento predominante, com o apego às coisas e
pessoas comuns, a uniformidade rica de conteúdo e a positividade axiológica da vida. Na
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biografia social-de-costumes, o autor esgota a si mesmo e sua própria vida no contexto da
atualidade.
Parece-nos que as narrativas das crianças, mesmo daquelas bem pequenas, guardam
alguma semelhança com esta concepção de biografia, porque elas contam e descrevem fatos,
predominantemente, das suas vivências cotidianas: o contexto íntimo de suas famílias, as
brincadeiras, a contemplação da natureza, a escola, o mundo sociocultural. Ao narrar sobre a
própria vida, elas têm a possibilidade de vivenciar, (re) ver, (re) pensar, (re) elaborar, ampliar
os modos de compreensão de suas vidas e de expressão sobre si próprias.
Na relação entre personagem e autor na biografia, nas palavras de Bakhtin,
[...] não há contraposição de princípio do ponto de vista estético ao ponto de vista da
vida, não há diferenciação: a biografia é sincrética. Só o que [a personagem] viu e
quis em si e para si em sua vida o autor vê e quer nela e para ela. [...] Os valores
por que se guia o autor em sua representação da personagem e as potencialidades
interiores desta são os mesmos que guiam a vida da personagem, pois esta vida é
imediata e ingenuamente estética (os valores-guia são estéticos, ou melhor,
sincréticos); na mesma medida também é imediata e ingenuamente sincrética a
criação do autor (cujos valores não são puramente estéticos, não se contrapõem aos
valores da vida, isto é, aos valores ético-cognitivos) [..]. Aquilo que a personagem
acredita, o autor também acredita como artista, o que a personagem considera bom o
autor também considera bom [...] Assim, na biografia o autor não só combina com a
personagem na fé, nas convicções e no amor, mas também em sua criação artística
(sincrética), tomando como guia os mesmos valores que a personagem toma em sua
vida estética. A biografia é produto de épocas orgânicas. (BAKHTIN, 2010a, p. 150,
grifo nosso)

Porém, ele alerta que autor e personagem nunca coincidem: eles são dois, mas não
existe contraposição de princípio entre eles, “seus contextos axiológicos são congêneres, o
portador da unidade da vida - a personagem - e o portador da unidade da forma - o autor pertencem ambos ao mesmo universo de valores” (ibid., p. 151).
Na biografia, não há excedente de princípio no mundo do autor. No entanto, o autor da
biografia não se equipara totalmente à personagem, não fornece o todo da personagem, que é
inacabável no âmbito dos valores biográficos. O autor preserva para si um excedente de visão
sobre o dado-existência.
O mundo da biografia está integrado diretamente ao mundo imediato, portanto, não é
fechado nem concluído, e sim ligado ao acontecimento único e singular da existência por
fronteiras sólidas e de princípio. Por isso, a biografia visa a um leitor íntimo, participante do
mesmo mundo da alteridade. O autor e a personagem pertencem a esse mundo da alteridade,
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mundo imediato, condensado em termos de valores e isolado, de certo modo. Sendo assim,
Bakhtin conclui que a “vida biográfica e a enunciação biográfica são sempre cercadas de uma
fé ingênua, seu clima é quente; a biografia é profundamente crédula, mas de uma credulidade
ingênua” (ibid., p. 152). A biografia é, portanto, um ato estetizado orgânico e ingênuo, e não
uma obra. É praticada no mundo imediato investido de autoridade semântica, organicamente
autossuficiente, mas aberto, por princípio.
Sabemos que as crianças não produzem biografia, stricto sensu, e elas não têm essa
intenção. No entanto, encontramos alguns traços biográficos nas narrativas que nos indicam
uma possibilidade de compreensão dos modos das crianças se expressarem e darem sentidos
às suas vidas e ao mundo sociocultural imediato. Além dos aspectos biográficos, das
vivências, também verificamos, nas histórias, muitos elementos que não têm relação direta
com a realidade. Tais elementos são tomados dessa realidade e combinados nos processos de
criação e imaginação infantis. Passamos a discutir este aspecto abaixo.

5.2 FABULAÇÃO

Uma das marcas de sincretismo do pensamento e da fala infantil que encontramos,
com frequência, nas histórias, é a fantasia ou fabulação. Vejamos, a título de exemplo, a
narrativa de Wendel, de quatro anos:

Fig. 32 (S3): Desenho e história de Wendel, 4 anos, 2006

168

A enunciação de Wendel, bem como as de todas as crianças, é uma invenção
“dirigida”, de acordo com a proposta do Livro de Histórias da Turma.
Entretanto, nas crianças pequenas, a invenção de histórias e conceitos, a fabulação,
mais do que uma prática pontual e fortuita, é uma das manifestações do pensamento
sincrético, faz parte das atividades naturais infantis e envolve o aspecto lúdico, de acordo com
a perspectiva de Wallon (1989). Para o autor, a fabulação segue as oportunidades que o
discurso oferece à imaginação, sem que haja uma previsão ou ordenação. Desse modo, o
vínculo do conjunto das imagens é bem frouxo, pois a relação se dá entre uma imagem e a que
surge, imediatamente, na sequência. O caminhar termo a termo, de detalhe em detalhe, é
frequente na criança e leva a “uma certa incoerência ou contradições, de aparência
fabulatória” (ibid., p. 172).
Percebemos que, na elaboração da história sobre a cobra, Wendel caminha termo a
termo, acrescentando e concatenando elementos. O menino utiliza a conjunção e, o advérbio
depois e o verbo comer como operadores discursivos que dão liga e direcionam sua
imaginação, sem planejamento prévio:
“A cobra tá comendo carne.
E depois comeu osso de galinha.
Depois comeu frutas. (...)
E depois ele comeu jiló.
E depois comeu mato.”
Ele cria um desfecho fantástico: “A cobra ficou gorda e estourou. O bombeiro veio
buscar ela porque ela morreu”.
Observamos dois tipos de encadeamento na história de Wendel e de outras crianças. O
primeiro é a utilização de verbos, por repetição, para dar cadência e continuidade narrativa.
Algumas crianças se valeram deste recurso para contemplar todos os elementos do desenho na
história. Veremos esta característica no próximo capítulo.
O segundo, que verificamos na enunciação acima e que as crianças utilizam, com
frequência, são advérbios de tempo aí, depois, aí depois como encadeadores discursivos para
expressar prosseguimento ou para ligar uma coisa à outra. Fiorin (2002, p. 169-170) explica
que os advérbios de tempo servem para estabelecer a sucessão de acontecimentos em uma
narração e que os advérbios de sequencialização são específicos pra indicar a sucessividade
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de estados e transformações, podendo assinalar concomitância, anterioridade ou
posterioridade. No caso das histórias infantis, aí, depois, aí depois, são advérbios de
sequencialização que indicam sucessão ou posterioridade dos acontecimentos.
Wallon (2007, p.179) destaca termos de ligação comumente empregados por crianças aí então, muitas vezes, quando, depois -, afirmando que elas contam, mas não explicam, pois
as coisas ou acontecimentos são uma sucessão na imagem ou no relato que fazem. As
circunstâncias se somam de acordo a ocasião fortuita, o desejo, a inspiração do momento, os
esquemas habituais ou recentes. Isto porque, continua o autor, a criança ainda não se dá conta
da proporção entre as partes que relata e precisa promover uma equivalência entre elas, ainda
que seja inesperada e surpreendente. É uma tarefa muito difícil para as crianças pequenas
compreenderem a noção de causalidade para explicarem as coisas.
De modo parecido, Vigotski (2007, p. 154) explica que, no desenvolvimento da fala da
criança, o domínio das estruturas e formas gramaticais ocorre antes do domínio das estruturas
e operações lógicas que correspondem a tais formas. A criança domina as formas da fala
“porque”, “se”, “quando”, “ao contrário” ou “mas” muito antes de compreender relações
causais, temporais, condicionais, adversativas, etc. Em outras palavras, ela domina a sintaxe
da fala antes que a sintaxe do pensamento. Esta ideia se aproxima a de Bakhtin que ensina que
é a linguagem, a expressão que organiza o pensamento e não o contrário.
Selecionamos outras histórias em que as crianças empregam advérbios de tempo como
encadeadores discursivos, preocupando-se apenas em contar, fabular, sem elaborar
explicações:
“A menina ficou perdida na rua. Aí depois ela saiu de casa sem avisar à mãe. Aí depois a mãe ficou
procurando, ela estava lá na casa da avó dela. Aí depois a mãe botou ela de castigo. E todo mundo
ficou brigando com ela. Aí ela ficou de castigo um ano. Aí depois ela ficou de castigo no quarto.”
(LHT: Amanda, 5 anos, 11/08/2010)
“Ela estava indo para o parquinho. Aí ela estava brincando até que apareceu uma amiga. Aí elas
ficavam brincando juntas de um monte de coisa legal. Aí ela convidou pra uma festa de aniversário
dela. Aí elas comeram e brincaram. Depois chegou mais gente e aí elas brincaram com as outras
amigas. E depois elas beberam refrigerante e comeram. E depois elas cantaram parabéns e comeram
bolo”. (LHT: Emily, 5 anos, 11/10/2011)
“Era uma vez um menino bem triste. Ele dormiu o dia inteiro quando tava chovendo. Aí ele foi andar
de skate. Depois começou todo mundo indo pra rua brincar com o amigo bem triste. Aí o irmão mais
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velho acordou. Aí depois ele foi soltar pipa. Depois, quando não tinha nada pra fazer, aí ele pensou
em dormir. Depois a mãe dele chamou pra almoçar”. (LHT: Anísio, 5 anos, 10/10/2011)
“A borboleta subiu na árvore. Aí a borboleta caiu da árvore e se quebrou. Aí o cachorro comeu ela. Aí
eu chutei o cachorro. Saiu sangue da barriga do cachorro. Um homem ficou muito rabiscado porque a
vaca rabiscou. Aí eu montei o cachorro. Botei prego pra consertar”. (LHT: Hugo, 3 anos, 28/09/2006)

É típico da fabulação infantil, de acordo com Wallon (1989), a criança criar fantasias,
preferencialmente, a partir de temas mais familiares e subjetivos, amplificando os temas
pueris, de maneira semelhante ao que o adulto faz quando recorre às lendas para responder
suas curiosidades, incitando a criança a formas absurdas de pensamento. Nas situações
cotidianas em que a criança desobedece ou confronta o adulto, tais como: ao se recusar a
comer, a dormir, a tomar banho, a guardar um brinquedo, quando faz pirraça porque deseja
algum objeto, entre tantas outras, este adulto apela, muitas vezes, a uma resposta fabulatória,
com entonação e expressão corporal ‘ameaçadora’, para persuadir, assustar, convencer a
criança a cumprir o que ele determina. Por exemplo: “Se você não for dormir agora, o
‘homem o saco’ vem te pegar”; “Papai Noel está vendo sua malcriação e não vai te dar
presente”; “Se você abrir o armário, o monstro vai pegar você”; “Você não vai comer não?
Então vou dar sua comida pro bicho”; “Peraí que eu vou chamar o Bicho Papão pra pegar
você!”.
Para Wallon (ibid), a fabulação na criança é um “relaxamento da razão” que pode ser
associado aos momentos de criação poética ou literária que têm uma espécie de embriaguez, a
dita inspiração. Em suas palavras: “Naturais ou fictícios, esse relaxamento da razão, esse
abandono do pensamento à sensibilidade verbal ou plástica puderam ser uma causa ou um
procedimento de enriquecimento estético” (p. 173).
Com base no conceito walloniano, Smith e Sperb (2007) afirmam que, na combinação
funcional de realidade e fantasia, o discurso narrativo se revela importante para o
desenvolvimento do pensamento sincrético, porque narrar possibilita que a criança faça uma
abordagem da realidade complexa e racional. Ao elaborar uma narrativa, segundo as autoras,
a criança realiza trabalho intelectual envolvido no sincretismo com mais espontaneidade, e
organiza a experiência “colocando a realidade em diferentes dimensões, conforme uma
necessidade narrativa, antes de conseguir fazê-lo a partir de uma necessidade lógica”.
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A combinação entre realidade e fantasia nos processos de imaginação e criação das
crianças é um tema importante que Vigotski se dedicou a pesquisar. Na apresentação do livro
Imaginação e criação na infância (VIGOTSKI, 2009), Smolka destaca que o modo sincrético
de compreensão do mundo é relevante para o autor que, em diversos momentos de sua obra,
preocupa-se em entender a função e o valor do sincretismo - característica não somente do
pensamento infantil -, “aponta as relações entre sincretismo e emoção, e mostra como o
sincretismo funciona no processo de criação e produção do efeito estético” (p.10).
Vigotski (2009) diz que a criação existe em toda parte, em tudo o que o homem
imagina, combina, modifica e cria algo novo, não somente nas grandes obras históricas como
também nos “grãozinhos não raro insignificantes da criação individual” que, unidos na
imaginação coletiva da humanidade, pertencem ao “trabalho criador e anônimo de inventores
desconhecidos”. Deste modo, na vida cotidiana, a criação é condição da existência e, desde o
início da infância, os processos de criação já se manifestam com força. Daí a importância,
defende o autor, da psicologia e da pedagogia infantis se ocuparem com a questão da “criação
na infância, do desenvolvimento e do significado do trabalho de criação para o
desenvolvimento geral e o amadurecimento da criança” (p. 15-16).
Para Vigotski, os processos de criação das crianças pequenas se expressam em suas
brincadeiras, nas quais, pela imitação, elas se imaginam em diferentes situações,
transformam-se em outros personagens, desempenham outros papéis sociais, enfim,
reelaboram e ampliam suas vivências de mundo.
A imitação, de acordo com o autor, é a forma principal em que se realiza a
aprendizagem sobre o desenvolvimento, e é decorrente da colaboração, “fonte de surgimento
de todas as propriedades especificamente humanas de consciência”, que possibilita que a
criança passe daquilo que ela consegue fazer sozinha para aquilo que ela não consegue por
meio da imitação. Isto é fundamental na aprendizagem: “o fato de que a criança aprende o
novo” (VIGOTSKI, 2001, p. 331-333).
Assim, por meio das brincadeiras, as crianças vão além da reprodução de algo que
tenha ocorrido na realidade ou daquilo que viram e ouviram dos adultos. Porque
A brincadeira da criança não é uma simples recordação do que vivenciou, mas uma
reelaboração criativa de impressões vivenciadas. É uma combinação dessas
impressões e, baseada nelas, a construção de uma realidade nova que responde às
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aspirações e aos anseios da criança. Assim como na brincadeira, o ímpeto da criança
para criar é a imaginação em atividade. (VIGOTSKI, 2009, p. 17)

Assim como nas brincadeiras, ao inventarem histórias para o livro da turma, as
crianças reelaboram criativamente suas vivências, combinando elementos da realidade e
criando novas situações. As crianças conhecem todos os elementos de experiências anteriores,
caso contrário, não poderiam criar. A combinação faz surgir algo novo, próprio daquelas
crianças, não é uma simples reprodução de acontecimentos do mundo. Nas palavras de
Vigotski, é “essa capacidade de fazer uma construção de elementos, de combinar o velho de
novas maneiras, que constitui a base da criação” (ibid., p. 17).
A imitação e a colaboração que impulsionam os processos de desenvolvimento e
aprendizagem das pessoas, em geral, e das crianças, em particular, constituem aspectos
fundamentais da decisiva participação do outro nos modos de compreensão, de ação e de
expressão no mundo sociocultural. Com relação à expressão discursiva, a perspectiva
bakhtiniana aponta que, a heterogeneidade de vozes sociais, o contexto histórico, os
enunciados que circulam formando elos na cadeia comunicativa, a forma linguística que
normatiza e os gêneros que tornam estáveis e compreensíveis os modos dizer, estão dados no
enunciado verbalizado. Mas Bakhtin alerta para o fato de que o enunciado nunca é somente
um reflexo do que já existe fora dele como dado e acabado. Para o autor, o enunciado “sempre
cria algo que não existia antes dele, absolutamente novo e singular, [...] alguma coisa criada é
sempre criada a partir de algo dado (a linguagem, o fenômeno observado da realidade, um
sentimento vivenciado, o próprio sujeito falante, o acabado em sua visão de mundo, etc.)”. E
conclui dizendo que “Todo o dado se transforma em criado [...]” (BAKHTIN, 2010a, p. 326,
grifo nosso).
Assim é também na obra da imaginação que sempre toma elementos da realidade
presentes na vivência anterior da pessoa. Inclusive as criações mais fantásticas, como aquelas
mais distantes da realidade, como mitos, lendas, contos, sonhos, são uma nova combinação de
elementos que, “em última instância, foram hauridos da realidade e submetidos à modificação
ou reelaboração da nossa imaginação” (VIGOTSKI, 2009, p.20).
A produção de David Francisco, de quatro anos, é um exemplo de imagem de um
mundo fantástico:
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Fig. 33 (S4): Desenho e história de David Francisco, 4 anos, 2009

Se seguirmos palavra por palavra da enunciação de David Francisco, tal como faz
Vigotski ao analisar o mundo fantástico retratado por Puchkin68, percebemos que todos os
elementos são retirados da realidade e combinados de maneira fantástica. O menino traz
elementos de suas vivências - árvore, amigos, mãe, olho, boca, nariz - e faz uma combinação
fantástica e ‘engraçada’, como ele próprio diz.
Podemos estabelecer uma analogia entre os processos de imaginação e criação da
criança e a corrente literária do realismo mágico, desenvolvido nas décadas de 1960 e 1970,
que se caracteriza pela “compatibilidade entre natural e sobrenatural, entre real e irreal, sem
criar tensão ou questionamento”, de acordo com Camarani (2008). A autora diz que no
universo do realismo mágico, a representação do real é ampliada, incorporando as noções do
que se considera irreal e elementos peculiares de outras categorias, como a do maravilhoso, da
fábula, da fantasia – universos paralelos, com leis próprias. Essa realidade ampliada é
considerada em uma dimensão total que abrange o que existe na imaginação, no pensamento,
no sonho, no devaneio.
Trazemos como exemplos dois desenhos/histórias de crianças que lembram aspectos
do realismo mágico e duas pinturas de artistas contemporâneos:

68

Aleksandr Aleksandrovich Puchkin (1799-1837) foi um poeta russo (VIGOTSKI, 2009, p. 20, nota da
tradutora).
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Fig. 34 (S5): Desenho e história de Luis Gustavo, 4 anos, 2008

Fig. 35: Pintura de Claude Verlinde

69

Na história de Luis Gustavo, quatro anos, porco, homem, flor, braços, mão, cabelo
existem e fazem parte das suas vivências. O menino faz uma justaposição desses elementos porco-flor, homem-flor - cujo efeito é sincrético e fantástico, tanto na narrativa como no
desenho. O mesmo pode ser observado na pintura de Claude Verlinde que junta rostos de
pessoas com corpos de pássaros e os distribui sobre galhos de um rizoma, numa intrigante
composição.
69

Claude Verlinde, artista francês, nascido em 1927. Disponível em:
http://www.claude-verlinde.fr/vmchk/Peintures/Voir-tous-les-produits.html Acesso em 14/06/2017.
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Fig. 36 (S6): Desenho e história de Luís Felipe, 4 anos, 2010

Fig. 37: Pintura de Rob Gonsalves
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A elaboração de Luís Felipe, também de quatro anos, e a pintura de Rob Gonsalves se
assemelham na medida em que ambos fazem objetos voar - casa e caravelas, respectivamente
-, resultando em criações fantásticas.
Podemos estabelecer uma aproximação entre as características do realismo mágico e
os estudos de Bakhtin (1987) sobre a cultura popular na obra de Rabelais que, em seu
entendimento, é um autor que se liga mais profunda e estreitamente com as fontes populares
que determinaram o conjunto de seu sistema de imagens e concepção artística. O caráter
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popular, na concepção de Bakhtin, explicaria o “aspecto não literário” de Rabelais, por sua
resistência a se ajustar às regras da arte literária do século XVI. Ou seja, as imagens de
Rabelais se distinguiam porque eram “decididamente hostis a toda perfeição definitiva, a toda
estabilidade, a toda formalidade limitada, a toda operação e decisão circunscritas ao domínio
do pensamento e à concepção do mundo” (p. 2).
Rabelais aborda, entre outros temas, o carnaval que, ao contrário da festa oficial, era
uma “espécie de liberação temporária da verdade dominante e do regime vigente, de abolição
provisória de todas as relações hierárquicas, privilégios, regras e tabus”. O carnaval era uma
oposição “a toda perpetuação, a todo aperfeiçoamento e regulamentação, apontava para um
futuro ainda incompleto” (ibid., p. 8-9).
Bakhtin diz que Rabelais tem uma linguagem carnavalesca típica que transmite uma
percepção peculiar e complexa do povo, que se opõe a “toda ideia de acabamento e perfeição,
a toda pretensão de imutabilidade e eternidade” e que se manifesta “através de formas de
expressão dinâmicas e mutáveis (proteicas), flutuantes e ativas”. Na linguagem carnavalesca,
as formas e os símbolos estão “impregnados do lirismo da alternância e da renovação, da
consciência da alegre relatividade das verdades e autoridades no poder”. Sua característica
principal é a “lógica original das coisas ‘ao avesso’, ‘ao contrário’, das permutações
constantes do alto e do baixo [...] o mundo da cultura popular constrói-se de certa forma como
paródia da vida ordinária, como um ‘mundo ao revés’”. (ibid., p. 9-10)
Guardadas as diferenças e especificidades dos contextos de produção, do espaço e
tempo histórico e sociocultural, da intencionalidade, dos interlocutores, das linguagens, etc.,
consideramos que a manifestação do sincretismo no pensamento e na expressão das crianças
pequenas, tanto nas brincadeiras como nas narrativas, possibilita a elas burlar, desafiar,
romper, transgredir, transformar, virar do avesso, renovar concepções de mundo
adultocêntricas, libertando-as, temporariamente, da vigilância, das ordens, das regras, das
cobranças, da lógica própria dos adultos, das instituições. Nas brincadeiras e na construção de
histórias, elas podem se transportar para um mundo mágico, onde desempenham outros papéis
sociais, combinam diferentes elementos e referências da realidade, e vivenciam situações
diversas e inusitadas. As crianças vestem e vivem uma fantasia, assim como fazem no
carnaval.
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Contudo os processos de criação e imaginação não se desenvolvem de maneira
independente, autônoma, individual. Vigotski chama a atenção para o fato de que tais
processos contêm características individuais, singulares, mas carregam sempre um coeficiente
social e um legado histórico e cultural:
[...] a atividade da imaginação subordina-se à experiência, às necessidades e aos
interesses na forma dos quais essas necessidades se expressam. [...] depende também
da capacidade combinatória e do seu exercício, isto é, da encarnação dos frutos da
imaginação em forma material; que depende, ainda, do conhecimento técnico e das
tradições, ou seja, dos modelos de criação que influenciam a pessoa. Todos esses
fatores são de grande importância [...] A ação de um outro fator, mais precisamente
do meio circundante, é muito menos evidente e, por isso, bem mais importante.
(VIGOTSKI, 2009, p. 41, grifo nosso)

O autor (ibid., p. 36-37) explica que a imaginação criativa, na reelaboração da
realidade, passa por um mecanismo de dissociação-modificação-associação. A criança,
primeiramente, fragmenta o todo complexo da realidade, destacando algumas partes,
conservando outras e esquecendo as demais; em seguida, submete os elementos dissociados a
um processo de modificação que organiza as impressões externas, movendo-as, modificandoas, tornando-as vivas ou mortas, e por fim, os elementos que foram dissociados e modificados
passam a ser unidos, associados de uma nova maneira.
O processo de exacerbação e de atenuação de alguns elementos é um exemplo de
modificação interna que, segundo Vigotski, tem significado enorme para a imaginação das
crianças.
Selecionamos a produção de Pedro, de cinco anos, e trechos de outras histórias que
ilustram este aspecto:
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Fig. 38 (S7): Desenho e história de Pedro, 5 anos, 2013

Destaques de outras narrativas:
“Ele foi pra casa de avião, é lá em Niterói”. (LHT: Caio, 4 anos, 26/11/2009)
“Aí ela ficou de castigo um ano”. (LHT: Amanda, 5 anos, 11/08/2010)
“Depois ele pulou da rampa bem alto e foi até a lua”. (LHT: Anísio, 4 anos, 08/10/2010)
“Ela encontrou uma flor gigante e deu um abraço nela”. (LHT: Rayssa, 4 anos, 08/06/2010)
“O garoto comeu muito até a barriga ficar do tamanho da lua”. (LHT: Raphael, 5 anos, 23/11/2011)

Nas enunciações acima, as crianças demonstram o que Vigotski (2009, p. 37-38)
chama de paixão pelo exagero, que corresponde a uma necessidade e a um sentimento interno
sobre impressões externas. Esse processo de modificação de exacerbação permite que as
crianças operem com valores que não se encontram disponíveis na sua experiência imediata.
Assim é que Pedro, cinco anos, apresenta “um montão de alienígenas, cheio de cabeças,
cheio de braços, de pernas”; Caio, quatro anos, coloca o seu personagem para ir para casa de
“avião”; Amanda, cinco anos, conta que ela [a menina] ficou “de castigo um ano”; Anísio,
quatro anos, diz que ele [o menino] pulou da rampa “bem alto e foi até a lua”; Rayssa, quatro
anos, traz uma “flor gigante” que se pode abraçar, e Raphael, cinco anos, conta que o garoto
ficou com a barriga “do tamanho da lua” de tanto comer.
Tais modificações exageradas das dimensões naturais partem das impressões,
observações, das vivências das crianças com a realidade. Vigotski conclui dizendo que a
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imaginação e o exagero são necessários tanto à arte quanto à ciência, pois, se não fosse assim,
“a humanidade não teria criado a astronomia, a geologia, a física” (2009, p. 39). “Qualquer
inventor, mesmo um gênio, é sempre um fruto de seu tempo e de seu meio” (p. 42). O
desenvolvimento histórico da técnica e da ciência surge da necessidade criada antes da
invenção e apoia-se nas possibilidades que existem para além dela. Uma invenção ou
descoberta científica só podem emergir quando surgem as condições materiais e psicológicas
necessárias. Assim, a “criação é um processo de herança histórica em que cada forma que
sucede é determinada pelas anteriores” (p. 42).
Entretanto, o autor alerta que há uma forte divergência entre a imaginação infantil e a
experiência do adulto, sendo a da criança mais pobre, pois ela se interessa por coisas mais
simples e elementares, enquanto o adulto se relaciona de maneira complexa, sutil e múltipla
na atividade de imaginação. Sendo assim, a imaginação da criança “não é mais rica, e sim
mais pobre que a do homem adulto; ao longo do processo de desenvolvimento da criança,
desenvolve-se também sua imaginação, que atinge sua maturidade somente na idade adulta”
(VIGOTSKI, 2009, p. 44-45).
Em sentido parecido, Wallon (1989, p. 170) diz que as invenções da criança não têm a
ver com um excesso de imaginação e sim são “uma forma de explicação ou compreensão
facilmente acessíveis para elas; elas traem, com frequência também, uma espécie de
incontinência ideativa, que denota uma fraqueza particular das condutas intelectuais”. Para o
autor, a “incontinência ideativa” da fabulação da criança resulta do fato de ela não ter senso
suficiente de objetividade. A explicação basta a si mesma, não é necessária a verificação. A
fábula é certeza, pois a verdade e a fantasia não são opostas, mas estão confundidas “em uma
espécie de combinação funcional, que é a atividade lúdica”, através da qual a criança se
entrega, sem reservas, e experimenta, da maneira mais diversa, o material ao seu alcance
(ibid., p. 205-207).
Por tudo isso é preciso que a criança tenha à disposição diversos materiais, que tenha a
possibilidade de experimentar diferentes vivências, conhecer uma variedade de referências,
porque, defende Vigotski (2009, p. 36), os primeiros pontos de apoio para a criação da criança
vêm do que ela vê e ouve. “Ela acumula material com base no qual, posteriormente, será
construída sua fantasia. Segue-se, então, um processo complexo de reelaboração desse
material”, que são convertidos em modos de compreensão, emoção, valoração e expressão
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sobre o mundo, por meio de brincadeiras, histórias, enfim linguagens sociais peculiares
infantis. O material originado das vivências é a base para as construções da fantasia. Assim
quanto mais rica e diversa for a experiência de uma pessoa, mais material ela terá disponível
para sua imaginação.
As crianças expressam as maneiras como compreendem suas vivências, muitas vezes,
mesclando realidade e fantasia, uma das manifestações de sincretismo. Abordamos a seguir a
característica do animismo que, como verificamos em muitas narrativas, é um dos modos
recorrentes em que a criança ativa a imaginação e promove a mistura entre o mundo real e o
mundo imaginário.

5.3 ANIMISMO

Observemos a história e o desenho de Kaylanny, de quatro anos:

Fig. 39 (S8): Desenho e história de Kaylanny, 4 anos, 2011

Kayllany e grande parte das crianças contam histórias cujos personagens não são
pessoas, e sim pertencem a outras espécies de seres vivos (animais em geral - desde insetos
até os extintos dinossauros, árvores, plantas, flores), a elementos do cosmos (sol, lua) ou a
determinados conjuntos de objetos (brinquedos, móveis, meios de transporte, etc.). Nas
narrativas, elas atribuem a personagens não-humanos características da vida e/ou qualidades
humanas, colocando-os para desempenhar papéis sociais, realizar ações e vivenciar relações
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próprias das pessoas, das vivências das próprias crianças. No exemplo acima, temos um
animal – girafa - que ‘vive’, mora, em um castelo, que ‘lava a louça’, ‘vê televisão’ e tem
outras ‘amigas’ girafas.
É muito frequente e comum na propaganda, na publicidade, nos filmes e livros de
literatura infantil, por exemplo, a utilização de objetos inanimados, animais, elementos da
natureza, encarnados com aspectos humanos, para vender produtos, passar mensagens,
ensinar conteúdos escolares, disseminar maneiras de pensar e de agir, etc. E como
escrevemos, anteriormente, o adulto recorre à fabulação, muitas vezes de caráter animista, nas
situações de enunciação com as crianças.
Qual a importância da característica do animismo nos modos da criança compreender e
falar sobre o mundo?
A palavra “animismo” vem do latim e significa ânima, alma. Foi utilizada pelo
antropólogo inglês Edward Tylor (1832-1917), no século XIX, quando estudava culturas
primitivas. De acordo com Silveira (2010), a noção de animismo de Tylor está relacionada à
manifestação religiosa que atribui a todos os elementos do cosmos (Sol, Lua, estrelas), a todos
os elementos da natureza (rio, oceano, montanha, floresta, rocha), a todos os seres vivos
(animais, árvores, plantas) e a todos os fenômenos naturais (chuva, vento, dia, noite) um
princípio vital e pessoal, a chamada “ânima” que, significa energia, espírito e alma. Willerslev
(2015) explica que o animismo, na concepção de Tylor, é uma doutrina da alma, alicerce de
todas as religiões, uma maneira racional de pensar sobre o mundo. O animismo é uma
“filosofia mágica” sobre o funcionamento da natureza, baseado em uma “associação de
ideias” que, no entanto, confunde uma conexão ideal com uma conexão real. Para Tylor,
reflexões sobre experiências com a morte, transes, visões, sonhos sobre os mortos, levaram a
uma “crença na existência de ‘almas-fantasmas’, uma convicção que foi então estendida para
explicar também a causalidade em toda a natureza, de modo que todo o universo tornou-se
dotado de almas animadas” (WILLERSLEV, 2015, p. 20-21).
Para Freud, o animismo é um sistema filosófico, uma concepção mitológica do
universo, que explica a essência do mundo. O animismo oferece as condições preliminares
para a construção das religiões (SILVEIRA, 2010, p. 147).
Com relação ao animismo no pensamento e na expressão da criança pequena, Piaget
(1989) o considera um atributo, típico do egocentrismo no estágio pré-operacional, pelo qual a
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criança representa o mundo, e Wallon (1989) afirma que o animismo deve ser atribuído ao
meio, pois, para relatar suas experiências, a criança, muitas vezes, precisa inventar
personagens.
Relacionamos abaixo fragmentos de histórias e três situações anedóticas em que
encontramos a manifestação de animismo:
“A nuvem tava morando lá no céu e o sol também tá morando”. (LHT: Ana Carolina, 4 anos,
04/09/2006)
“A raposa casou com o namorado dela. E comprou uma casa nova. Aí viajaram e encontrou o pai
dela”. (LHT: Maria Clara, 20/10/2006)
“O sol tá na casa dele. Ele tá sentado vendo televisão e comendo comida”. (Rennan, 4 anos,
25/10/2007)
“A flor e a árvore tava dizendo ‘tchau’”. (LHT: Victória, 5 anos, 17/08/2010)
“A cavala está brincando com a flor de pique-pega e pique-esconde. (...) A cavala tá dormindo. (...) O
caracol estava brincando com elas duas de pique-pega e pique se esconde”. (LHT: Isabelly, 3 anos,
30/08/2006)
“A borboleta voou pra casa. (...) A abelha fez mel pros filhinhos dela. O lobisomem foi e pegou maçã
pra comer”. (LHT: Lucas, 4 anos, 15/09/2008)

Reunidas no hall, próximo aos elevadores, estavam Luiza, 2 anos, primas (adultas) e tias.
Em determinado momento, a prima diz para Luiza:
_Chama o elevador!
Ela, imediatamente, olha na direção do elevador e grita:
_Elevador!!! Elevador!!!
No domingo à tarde, a família estava lanchando e assistindo ao Domingão do Faustão,
quando o apresentador diz:
_Você aí, gordinho, que está com fome...
Gabriel, 6 anos, se assusta e logo pergunta:
_Será que ele nos viu?
Em resposta a um comentário negativo sobre seu carro, a tia exclamou:
_Não fala assim dele, não! Tadinho!
Na mesma hora, João, 9 anos, interpelou a tia dizendo:
_Carro não tem vida, tem tecnologia moderada.
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Nas enunciações, as crianças dão ‘vida’ aos mais diversos elementos. Estes elementos
se transformam em personagens por meio dos quais as crianças expressam suas observações,
sentimentos, pensamentos, conhecimentos, enfim, seus modos de compreender as relações e
vivências cotidianas.
Nas situações anedóticas, percebemos que as crianças se encontram em momentos
distintos com relação ao animismo. Luiza, dois anos, chama o ‘elevador’ do mesmo modo e
com a mesma entonação que se costuma chamar uma pessoa, atribuindo vida ao elevador.
Gabriel, seis anos, parece ficar em dúvida diante da possibilidade do apresentador, dentro e
através da televisão, conseguir vê-lo, pois seu comentário é no exato momento em que ele
estava comendo. João, nove anos, afirma que o ‘carro não tem vida’, chamando a atenção da
tia por considerar que ela usou indevidamente o adjetivo ‘tadinho’ [coitadinho], que se refere,
geralmente, a pessoas, animais de estimação.
Esta distinção que João começa a fazer entre o que tem vida e o que não tem, lembranos uma frase que dizíamos durante as brincadeiras de pique ou queimado. Quando alguém
era pego/ puxado pela roupa ou quando a bola batia, supostamente, na roupa ou chinelo, logo
falava, em tom de protesto: “Manga não tem sangue!”; “A camisa não tem sangue!”; “Não
bateu em mim! Pegou no chinelo!”. Ou seja, se quem estava com o pique não tocou uma parte
do corpo - uma parte com sangue, com vida - ou se a bola não acertou uma parte do corpo,
não valeu, não passou o pique, não ‘queimou’ o adversário.

5.4 TAUTOLOGIA E CONFUSÃO

Os enunciados de algumas narrativas são repetitivos, tautológicos, e outros, são
construídos de modo aparentemente confuso e contraditório. Os aspectos de tautologia e
confusão também estão relacionados à manifestação de sincretismo do pensamento infantil.
A história de Carlos, de três anos, ilustra o aspecto tautológico:
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Fig. 40 (S9): Desenho e história de Carlos, 3 anos, 2009

Carlos cria uma narrativa tautológica, pois ele expressa a mesma ideia, diz a mesma
coisa, de forma recorrente.
A primeira frase, “O Papai Noel estava dando presentes com a mão” [para o menino],
é equivalente à penúltima oração, “O menino estava ganhando presente do Papai Noel”,
elaborada na voz passiva. Destacamos a redundância da construção ‘dar com a mão’ que nos
remete a falas tautológicas muito comuns dos adultos para as crianças, tais como: “Chuta a
bola com pé!”; “Não mexe em nada, vê com olhos!”; “Fala com a boca!”; “Pisca os
olhinhos pra mim!”; “Senta o bumbum na cadeira!”; “Vem cá assoar o nariz!”; “Dá um
beijo com a boquinha de batom.”; “Tá na hora de deitar pra dormir”.
Chama-nos a atenção a aproximação semântica que o menino estabelece entre gelo e
neve: “Ele estava no gelo”; “(...) tinha uma árvore de Natal pequenininha que estava
enterrada na areia de gelo”; “(...) estava caindo um monte de neve”. Acreditamos que
Carlos buscou dar sentido à ideia de neve, fenômeno meteorológico que as crianças que
moram na cidade de Niterói não têm oportunidade de vivenciar diretamente, ao vivo, a menos
que viajem para regiões em que seja comum a ocorrência de neve. No entanto, elas podem ter
uma vivência semiotizada deste fenômeno, seja assistindo a documentários, filmes, vídeos na
internet, ou vendo fotos e ouvindo relatos de alguém que conheceu um lugar com neve.
Ademais o ‘Papai Noel’, forte referência cultural para as crianças, mora no Polo Norte, onde a
neve é permanente. Constatamos que Carlos constrói sentido combinando duas palavras
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conhecidas - areia e gelo -, que fazem parte do seu cotidiano. Uma bela e poética definição de
neve!
A origem do termo tautologia vem do grego tautó, que significa “o mesmo”, mais
logos, que significa “conhecimento”. Assim, tautologia é a expressão da mesma ideia de
formas diferentes, porém, redundantes, pleonásticas. É uma proposição analítica que
permanece sempre verdadeira ou lógica, pois seu atributo é uma repetição do sujeito, sem
aclarar ou aprofundar sua compreensão.
Nas ciências humanas, um argumento é considerado tautológico quando se explica por
ele próprio, às vezes de um jeito redundante ou falacioso. Um sistema é caracterizado como
tautológico quando não apresenta saídas à sua própria lógica interna.
Ao pesquisar sobre a origem do pensamento da criança, Wallon aponta a tautologia
como manifestação do sincretismo.
O autor diz que, na criança, a tautologia é o início da coerência, e tem por base as
impressões e as situações em que os atos e a sensibilidade se misturam. É a forma de
pensamento que apresenta menos risco e traz menos sentido. Contudo, a tautologia pode
trazer uma motivação ou uma intenção, ao empregar uma fórmula que reduz “estritamente o
objeto designado ao que sua definição ou seu conceito permitem esperar dele”. Além disso,
pela tautologia, a criança pode “acentuar a intenção de classificar o objeto presente, ou seja, o
conjunto de reações sensoriais e práticas que sua presença tende a produzir, sob uma noção
que ultrapassa o instante presente, porque é dotada de uma sanção permanente e reconhecida”
(WALLON, 1989, p. 178).
A tautologia pode ser ainda uma tomada de consciência da ligação de um grupo de
impressões à denominação correspondente, da relação entre significado e significante. É,
portanto, uma definição em potencial, como por exemplo, os casos em que a explicação
deriva da própria palavra (ibid., p. 179), nas situações anedóticas mostradas a seguir. E
também pode se apresentar como termos complementares, como veremos em trechos das
narrativas.
Apesar de o pensamento tautológico ser rudimentar, é o primeiro passo rumo à
abstração; é uma identificação estática, mas representativa, e é interativo, porque coloca dois
termos que serão unificados posteriormente. O autor conclui que,
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a tautologia, mesmo sob sua forma mais literal, nunca é neutra nem abstrata. Mais
que uma igualdade abstrata, é um ato de posse mental. A repetição de dois mesmos
termos dá à identidade do mesmo com o mesmo como que um acento de
intensidade. Aparentemente, na utilização do outro, essa repetição torna mais
efetiva, para a consciência, a adesão do pensamento ao seu objeto. A repetição da
mesma fórmula, assimilada a si mesma, pode também como que querer ultrapassála, não apenas para insistir sobre a realidade de seu conteúdo, mas para nele
introduzir uma ação, a que faz as coisas durarem, ou crescerem e tenderem para o
seu máximo. Desse modo, encontram-se sempre misturados, na criança, o ser e as
veleidades que ela faz passar de si para as coisas. (ibid., p. 200)

Relacionamos trechos de outras histórias e três situações anedóticas que demonstram o
aspecto tautológico no pensamento da criança:
“O coração tava batendo no corpo da raposa (...)”. (LHT: Maria Clara, 5 anos, 20/10/2006)
“Aí o girassol ficou rodando pro sol (...)”. (LHT: Larissa, 5 anos, 20/08/2007)
“Era uma vez andando a perna (...)”. (LHT: Arthur, 3 anos, 19/10/2010)
“O sol clareou, estava muito quente (...)”. (LHT: Kauã, 5 anos, 04/08/2010)
“A chuva caía da nuvem (...)”. (LHT: Isaque, 5 anos, 30/07/2010)

Resposta de Ian, 8 anos, a uma questão da prova de Ciências, 2º ano:
Quando estendemos a roupa que foi lavada na corda, depois de um tempo ela vai secar
porque a água que estava nela secou e passou para o estado gasoso.
Na brincadeira de ‘adedanha’, as crianças deveriam escrever nomes com a letra O. Na
categoria profissão, João Guilherme, 9 anos, deu a seguinte resposta:
__Órfão!
__O que é órfão? – o primo perguntou.
__É quem trabalha no orfanato.
Após uma reunião com os responsáveis na escola, Maria, 5 anos, ficou muito triste ao
perceber que a mãe tinha ido embora sem se despedir dela. A professora perguntou se
ela gostaria de mandar uma mensagem de voz pelo celular, e a menina, choramingando,
falou:
__ Não... Eu quero ver vendo...

A tautologia no pensamento infantil revela-se como um indício discursivo do
sincretismo, uma forma das crianças expressarem suas vivências, observações diretas do
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mundo, conhecimentos, sentimentos. Carlos vê que as pessoas costumam entregar presentes
às outras com as mãos; Maria Clara sabe que o coração bate dentro do corpo; Larissa
aprendeu que o movimento do girassol acompanha o deslocamento do sol; Arthur sabe que a
perna tem a função de andar, locomover, movimentar o corpo; Kauã vê que o sol ilumina,
clareia o dia, e Isaque, que a chuva cai da nuvem; Ian observa que a roupa que não está
molhada, já secou (a resposta esperada para completar a lacuna era ‘evaporou’); João deduz
que há uma relação entre órfão e orfanato, e Maria não se conforma com uma despedida por
mensagem de voz, tinha que ‘ver vendo’, ou seja, a importância afetiva da presença da mãe,
poder ‘olhar nos olhos’, dar um beijo e um abraço.
Os atributos e/ou propriedades de objetos, fenômenos, etc., ratificam sua
materialidade, concretude, ligação com o real, que são aspectos muito importantes para a
compreensão das crianças pequenas. Nas maneiras como elas se expressam, há uma dinâmica
binária que compõem os objetos mentais em pares. Nas situações acima temos os pares:
mão/presente; coração/bate; girassol/sol; perna/anda; sol/clareia; nuvem/chuva; roupa
seca/secou; órfão/orfanato; ver/vendo. As palavras que compõem os pares mantêm uma
relação, uma complementa a outra, como explica Wallon (1989).
De acordo com o dicionário de filosofia de Mora (2004), na concepção do filósofo
austríaco Wittgenstein71, há uma relação entre a tautologia e a contradição. A tautologia é
uma representação de todas as situações possíveis, é “incondicionalmente verdadeira”,
enquanto a contradição não representa nenhuma situação, é “incondicionalmente falsa”. A
tautologia cede à realidade todo o “espaço lógico” - infinito -, enquanto a contradição enche
todo o espaço lógico e não deixa nenhum ponto para a realidade. “Por isso a verdade da
tautologia é certa, a das proposições é possível e a da contradição, impossível. Tautologia e
contradição são casos-limite das combinações simbólicas, isto é, de sua dissolução” (MORA,
2004, p. 2819). Assim a tautologia não acrescenta informação, e a contradição não fornece
informação determinada.
Quanto às contradições ou confusões sincréticas no pensamento infantil, Wallon
(1989) aponta que sua base comum é a fixação da criança nas circunstâncias concretas que
pertencem à sua experiência. Isto significa que a criança não consegue fazer generalizações. O
71

Ludwig Joseph Johann Wittgenstein (1889-1951), filósofo austríaco, que atuou nos campos da lógica, filosofia
da linguagem, filosofia da matemática e filosofia da mente.
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fato real impede-a de considerar a eventualidade habitual. A confusão se dá pela íntima
conjugação de dois efeitos de aparência contrária: “uma completa aderência a conjuntos
concretos de circunstâncias e oposições esquemáticas de onde a diversidade e a variabilidade
das circunstâncias parecem excluídas” (p. 186). A necessidade do concreto pode gerar
confusão de qualidades e/ou noções, devido ao conflito entre diversas experiências que
evocam uma à outra.
Para a criança, continua o autor, cada objeto é um aglomerado de qualidades, de que
ela pode se servir, de acordo com sua imaginação ou necessidade de explicação, sem saber
discerni-las entre si. Ela, ao contrário, atribui-lhes uma espécie de unidade que é a de seu ato
mental e a do objeto, ao mesmo tempo. Deste modo, produz um efeito comum a diferentes
objetos, ao rememorá-los em seus traços mais familiares, mais representativos ou mais
espontaneamente evocáveis, relacionando-os às mais diversas causas. “O desejo de coerência,
que a criança, contudo, queria pôr em sua explicação, leva apenas a contradições” (ibid., p.
187).
Vejamos como isso acontece na história de Ana Mirian, cinco anos:

Fig. 41 (S10): Desenho e história de Ana Mirian, 5 anos, 2011

A enunciação de Ana Mirian é confusa e contraditória. O que ela conta não se
conserva, substitui uma ideia por outra, depois volta à ideia inicial, numa oscilação entre teseantítese-tese.
Embora utilize o termo de ligação aí que indica uma sucessão de acontecimentos, as
ideias não estão encadeadas de maneira coerente, porque o que vem na sequência não pode,

189

pela lógica, acontecer depois do que está dito antes. Por exemplo: “Aí a mãe apareceu
grávida” (frase 2). / “Aí depois quando a mãe viu, aí foi ela morreu grávida de uma filha”
(frase 3). / “Aí foi ela levantou, aí o bebê dela saiu” (frase 8). A criança conta: ‘ela [a mãe]
levantou, aí o bebê dela saiu’, nasceu, depois da mãe ter morrido grávida!
Encontramos contradição parecida em: “A menina tava abraçada com um negão”
(frase 1). / “Aí depois ela não tinha marido porque o pai do bebê morreu” (frase 4). / “O pai
apareceu em casa” (frase 9). Aqui Ana Mirian primeiro diz que o ‘o pai do bebê morreu’ e,
encerra a história, falando que o pai, simplesmente, surgiu em casa.
Inferimos que o conteúdo temático tem relação com as vivências da menina: vida e
morte, presença paterna e abandono, a solidariedade da vizinha. Ela confunde e mistura a
condição da mulher que está grávida com o papel social da mulher que já é mãe, e também a
situação do ‘negão’ que ora é marido, ora é pai do bebê, embaralhando papéis e lugares
sociais.
Selecionamos outras histórias que exemplificam a contradição na expressão das
crianças:
“A menina estava dentro do carro. Ela subiu na grama (...)”. (LHT: Wallace, 5 anos, 26/07/2010)
“O carro foi direto em alta velocidade, sem freio, até ficar velho no fundo do mar. Aí bateu numa
limousine. O fusca rodou e o carro continuou andando.” (LHT: Raphael, 4 anos, 10/10/2011)
“A princesa fugiu da casa da bruxa que ela tava dormindo. O príncipe chegou e soltou a princesa
(...)”. (LHT: Lara, 4 anos, 26/11/2009)
“As meninas tavam passeando no jardim das flores. Aí choveu, elas todas correram para ir pra
casa. A chuva tava forte e derrubou a casa delas. Elas se esconderam debaixo da cama. Tava muito
frio, cada uma foi pro quarto delas, pegou um lençol, botou no chão pra deitar por causa do frio.
Daqui a pouco elas saíram pra ir no cinema. Depois elas chegaram em casa e dormiram.” (LHT: Ana
Luisa, 5 anos, 29/07/2013)

A contradição, na passagem destacada da narrativa de Wallace, cinco anos, está no
fato dele dizer que a menina está dentro de um carro e, em seguida, que ela subiu na grama.
Ele desloca o personagem de um local a outro, como se mexesse uma peça de jogo. Rapahel,
quatro anos, apresenta uma sequência impossível de acontecer na realidade, pois o carro, que
ficou velho no fundo do mar, não teria como bater em uma limousine e nem como continuar
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andando! Lara, quatro anos, diz que a princesa fugiu da casa da bruxa e o príncipe chegou
[depois] e a soltou. Mas ela já tinha fugido! Poderia haver outra princesa? A elaboração de
Ana Luisa, cinco anos, mostra-se confusa tal como a de Ana Mirian, as ideias se contrapõem e
mudam, imediatamente, de uma frase a outra: “A chuva tava forte e derrubou a casa delas.
Elas se esconderam debaixo da cama (...) elas saíram pra ir no cinema. Depois elas chegaram
em casa e dormiram”. Ela termina a história dizendo que as meninas chegaram à casa e
dormiram, mas no início, ela conta que a chuva tinha derrubado a casa.
Observamos que as confusões e contradições, como manifestações do pensamento
sincrético, aparecem de modos variados nas expressões das crianças. Modos que desafiam a
lógica e a razão adultocêntricas, mas que elas tornam possíveis, por meio da criação, da
imaginação e da fabulação.

***

Na dimensão do sincretismo, buscamos entender como as crianças se apropriam e
compreendem as diversas vivências, e como organizam internamente as diversas referências e
influências do mundo sociocultural. A concepção de sincretismo nos estudos de Piaget,
Vigotski e, principalmente, Wallon, orientaram nossa interpretação dos indícios encontrados
nas enunciações.
O sincretismo é uma manifestação do pensamento infantil e, como tal, marca a
expressão das crianças de maneira peculiar. Os aspectos que mais nos chamaram a atenção
nas histórias das crianças foram:
a) referência ao ‘EU’;
b) fabulação e criação;
c) animismo;
d) tautologia e confusão.
As crianças pequenas estabelecem, necessariamente, conexão com elementos de suas
vivências na realidade sociocultural e, muitas vezes, combinam fatos, objetos e fenômenos da
realidade social de modos que parecem não ter organização ou lógica, se partirmos do ponto
de vista adultocêntrico. Esta aparente desorganização, confusão, mistura, é parte importante e
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inicial do longo processo de formação dos conceitos no pensamento da criança, como explica
Vigotski.
Partindo do seu lugar no mundo, referenciado no ‘EU’ que pensa, observa, sente, age,
deseja, fala de si, mesclando-se à realidade, a criança vai, pouco a pouco, aprendendo a
demarcar sua posição de sujeito, a desempenhar diferentes papéis sociais, a enfrentar e
resolver conflitos, a lidar com referências de múltiplas ordens da realidade, enfim, a se
relacionar e se comunicar nas diferentes situações sociais.
A manifestação do sincretismo, em seu aspecto de fabulação ou imaginação, no
pensamento e na enunciação das crianças possibilita a elas burlar, desafiar, romper,
transgredir, transformar, virar do avesso, renovar, combinar realidade e fantasia, enfim,
confrontar, pôr em xeque a ordem instituída que rege o mundo dos adultos. Nas narrativas e
brincadeiras de faz de conta, as crianças se libertam, temporariamente, da vigilância, do
controle, das normas, das cobranças, dos horários fixos, e também vão se apropriando e
elaborando situações que vivenciam, papéis sociais, valores e práticas culturais. E vão mais
além, pois, tanto na brincadeira quanto na criação de histórias, elas podem se transportar para
mundos mágicos, transformar-se em outros personagens, fazer combinações extraordinárias
com elementos do mundo real, ampliando suas possibilidades de compreensão e de ação no
mundo.
Na dimensão da vivência e do sincretismo, tratamos de características relacionadas
mais diretamente às narrativas das crianças. No capítulo a seguir, destacamos algumas
especificidades relativas aos modos de expressão gráfica, aos processos envolvidos na criação
dos desenhos que deram origem às histórias.
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6. DESENHO: GÊNESE DAS HISTÓRIAS

Como explicamos no capítulo três, a elaboração dos LHT começa quando a professora
solicita à criança que faça um desenho e, na sequência, que ela conte/dite uma história sobre o
desenho para a professora escrever. Cabe esclarecer que pedir à criança que conte a história
do desenho é diferente de pedir que ela conte o que desenhou. Na dinâmica dos grupos, as
crianças são chamadas a apresentar o que desenharam para as demais em várias
oportunidades, por exemplo, quando estão realizando algum projeto de trabalho. Nestas
ocasiões, é comum que as crianças apontem cada figura separadamente e a nomeie: “Aqui eu
fiz uma árvore”; “Eu fiz o sol”; “Eu fiz uma boneca”; “A casa”. Isso não acontece quando
elas contam a história do desenho. As crianças, de maneira geral, sabem que as atividades são
diferentes e as realizam de acordo com os objetivos específicos.
Vamos analisar aspectos do processo de elaboração do desenho-história articulando a
teoria à nossa vivência pedagógica na realização desta proposta, com turmas de Educação
Infantil na Umei Rosalina, dos anos de 2005 a 2013.
A criança é convidada a desenhar o que desejar, no entanto, a atividade não é um
desenho ‘livre’, mas um desenho direcionado e delimitado. Há um espaço determinado na
parte superior da folha (um quadrado de aproximadamente 16X16 cm ou retângulo de 13X17
cm) para ela desenhar. A criança recebe um lápis preto ou caneta hidrográfica preta para fazer
o desenho, não pode escolher ou mudar de cor, e é orientada a não pintar o desenho, porque
será a matriz da qual serão feitas cópias para todas as crianças do grupo. Ressaltamos que,
muitas vezes, as crianças não seguem, à risca, as recomendações da professora.
Buscamos compreender a seguir, tal como fizeram Silva (1998), Leite (2002) e Borba
et al (2010), as condições de produção do grafismo infantil, a dinâmica interativa durante a
atividade. Não pretendemos analisar os desenhos do ponto de vista de concepções etapistas e
maturacionais, de teorias do desenvolvimento gráfico usadas para medir e avaliar.
De acordo com Silva (1998), a literatura sobre a produção gráfica infantil enfatiza a
caracterização do desenho como atividade natural e espontânea que se divide em etapas que
seguem uma sequência universal, vinculada a “uma visão maturacionista do desenho,
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concebido enquanto produção basicamente individual e desligada do contexto sociocultural”
(p.1). O modelo maturacionista focaliza o desenho como produto.
De modo parecido, Leite (2002) aponta que vários aspectos sobre os desenhos de
crianças têm sido tratados pela Educação, Psicologia, Ciências Sociais, em geral, em uma
perspectiva que aprisiona em fase/etapas; didatiza; cerceia; destitui os desenhos de seus
aspectos expressivos e de liberdade, “dando a entender que é o contexto que desenha a
criança, deixando-a delineada, marcada. Na melhor das hipóteses, o desenho da criança é
visto como documento – possibilidade de ressignificação” (p. 269), do seu universo social,
político, econômico e cultural, ou seja, o seu contexto.
Para Borba et al (2010), o que ainda predomina nos estudos sobre o desenho é o eixo de
análise que identifica etapas que compõem o “percurso do desenvolvimento na direção do ser
adulto-racional-competente-completo” (p. 174). Tomando o adulto como parâmetro do
desenvolvimento, as produções das crianças são avaliadas e marcadas pelo que lhes falta, por
sua incompletude e ausência. O desenho “é usado como instrumento de medição e
normatização do desenvolvimento das crianças, sendo comum a sua apropriação como
dispositivo avaliador, classificatório, revelador da evolução do desenvolvimento da criança”
(ibid.).
Trilhamos outro caminho teórico-metodológico para interpretar o desenho da criança
em nossa pesquisa. Considerando que o desenho que inspira a história, que nasce como
história, relaciona-se aos modos da criança compreender, apropriar-se das suas vivências e de
se expressar no mundo, ancoramo-nos na abordagem histórico-cultural. Para Ferreira (1996,
p. 18), esse referencial teórico nos orienta na compreensão da constituição do conhecimento,
da figuração, da realidade e da imaginação que se vinculam ao conhecimento e à realidade da
criança. O aporte histórico-cultural “considera a criança como um ser social, interagindo na
complexidade de relações constituidoras de suas funções psicológicas”, em determinado
momento de seu desenvolvimento. Entendemos o desenho, portanto, como “expressão,
transbordamento, fruição. Possibilidade singular de narrativa visual, desprovido de códigos
preestabelecidos ou convencionados” (LEITE, 2002, p. 268). Logo, não se trata de uma
sucessão linear e universal de fases, mas de uma forma de “expressão e comunicação que
contribui significativamente para a apreensão do mundo pela criança” (BORBA et al, 2010, p.
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175). Por tudo isso, não daremos relevo ao desenho em si, acabado, resultado das produções
das crianças. Daremos ênfase ao seu processo de elaboração.
Observamos, no contexto escolar, durante a produção do desenho para o livro da
turma, algumas variações nos modos de fazer da criança, de acordo com o momento e a
dinâmica da atividade em si e a participação de outras crianças e da professora. Muitas delas,
principalmente as de cinco e seis anos, planejavam seus desenhos e, se estivessem
acompanhadas por outras, compartilhavam ideias, acrescentavam elementos sugeridos pelos
colegas, davam sugestões, tal como fizeram Laura, quatro anos, que reapresentamos, e Ana
Carolina, cinco anos.

Fig. 42 (V1): Desenho e história de Laura, 4 anos, 2007

Fig. 43 (D1): Desenho e história de Ana Carolina, 5 anos, 2007
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Laura e Ana Carolina produziram seus desenhos e histórias para o livro da turma no
mesmo dia. Estavam sentadas lado a lado, no primeiro momento, para criarem seus desenhos.
Enquanto desenhavam, iam conversando, trocando, colaborando uma com a outra e
combinando o que desenhar e o que contar nas histórias.
Encontramos elementos comuns em seus desenhos: dois meninos e duas meninas
grávidas com os bebês sobre a barriga (efeito de raio-X); duas nuvens e, entre elas, o sol (com
olho, nariz e boca, expressando sorriso). Ao lermos as duas histórias, percebemos que as
crianças combinaram o que iam contar, com pequenas diferenças: enquanto Laura diz: “As
meninas estavam grávidas de dois gêmeos. (...) O nome deles vai ser Murilo e Ana Beatriz. Os
bebês de Carol vai ser Júlia e João”, Ana Carolina conta: “Laura tava grávida de Ana Beatriz.
Eu tava grávida de Júlia”; Laura diz: “Os primos também [estão felizes]”, Ana Carolina: “Os
namorados estão passeando com a gente”.
A situação dialógica das meninas surge no momento em que estão planejando seus
desenhos e suas histórias. Elas falam sobre suas vivências, suas impressões sobre a realidade
concreta, sua relação de sujeitos-interlocutoras no mundo e na história. E fazem isso por meio
da linguagem verbal, expressando em palavras o que compreendem e o que pensam. Como
ensina Bakhtin (2009, p. 117), a palavra é o produto da interação do locutor e do ouvinte, é a
expressão de um em relação ao outro, é, enfim, “uma espécie de ponte lançada entre mim e os
outros. Se ela se apoia sobre mim numa extremidade, na outra apoia-se sobre o meu
interlocutor. A palavra é território comum do locutor e do interlocutor”.
Pela palavra comum, pela linguagem comum, elas partilham conhecimentos,
sentimentos, valores, pensamentos do seu grupo sociocultural e do institucional, trazendo
também marcas de sua singularidade na criação de seus desenhos e histórias, combinando os
elementos de maneira peculiar e acrescentando outros que parecem não ter sido pensados
previamente. Laura, como escrevemos anteriormente, apresenta todo o cenário de preparação
para recepção dos bebês que vão nascer. Já Ana Carolina mistura, sincretiza, o tema da
gravidez com o tema dos girassóis. Este último refere-se, possivelmente, a uma vivência na
escola, pois, poucas semanas antes, sua turma tinha realizado um projeto sobre os girassóis.
O desenho que dá origem à narrativa está, portanto, permeado de visões de mundo,
desejos, expectativas, valores, conhecimentos, palavras próprias e palavras alheias. E é fruto
de um processo intenso de vaivém entre imaginação e realidade.
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Borba et al (2010) afirmam que a criança parte de referências que encontra na
realidade e inventa formas e ações imaginárias, num “jogo de faz de conta que incorpora
elementos e significados ficcionais, distintos da lógica realista”. As referências culturais
formam o repertório da imaginação e do processo de figurar. O desenho infantil deve ser
explorado como atividade mental e simbólica, que, na perspectiva de Vigotski, é constituída
pela linguagem e revela uma “realidade conceitualizada pela criança” (p. 177, grifo das
autoras).
No mesmo sentido, Ferreira (1996, p. 2) diz que a criança é simbolista e desenha com
a intenção de representar alguma coisa, de atribuir significados, a partir dos aspectos e crenças
do seu meio cultural. Com base em Vigotski, a autora defende que, na atividade do desenho, a
criança registra, de múltiplas maneiras, suas percepções, conhecimentos, emoções, vontades,
imaginação, memória, no processo de desenvolvimento e relação social apropriada às suas
condições físicas, psíquicas, históricas e culturais.
No caso específico do nosso material de pesquisa, há uma intenção explícita de
produzir um desenho para gerar uma história. A restrição imposta pela natureza da atividade
escolar fez com que, algumas crianças, limitassem suas histórias aos elementos que haviam
desenhado, ou seja, ao analisarmos a relação do desenho com a história ditada, percebemos
que elas se preocuparam em criar textos em que todos os elementos do desenho aparecessem.
Contudo, outras crianças extrapolaram os ‘limites’ do desenho e sentiram-se à vontade para
acrescentar outras referências e enriquecer suas histórias. Vejamos alguns exemplos.
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6.1 HISTÓRIA QUE CONTÉM TODO O DESENHO

Fig. 44 (D2): Desenho e história de Kauã, 5 anos, 2010

Kauã, de cinco anos, cria uma história com base nas figuras que desenhou e faz uma
ligação entre elas, imprimindo uma lógica própria. Começa com a frase de abertura dos
contos infantis “Era uma vez”, e, até a metade do texto, apresenta elementos da natureza e
fenômenos meteorológicos, fazendo uma espécie de ambientação: “Ela [a nuvem] choveu em
toda parte...”; “O sol clareou. Tava muito quente”; “Já ficou a noite. O sol e a chuva
continuaram”. Do meio da história até o final, o menino muda a direção narrativa para
acrescentar os demais objetos de seu desenho. Passa então a listá-los, encadeando-os pela
repetição do verbo aparecer e do advérbio também:
“Uma flor apareceu na lama.
Aí uma árvore também apareceu.
Também apareceu uma mão.
Uma cafifa também saiu da lama.
Um equilibrista também.”
Esta forma de organizar a enunciação foi a solução encontrada pelo menino para trazer
à história objetos tão diversos que desenhou: lama, flor, árvore, cafifa, mão, equilibrista.
Kauã e Wendel (cuja produção comentamos no capítulo anterior) buscaram soluções
diante da necessidade surgida no curso da atividade e conseguiram dar encadeamento à
história

usando a repetição de verbos e advérbios. No caso de Kauã, esta estratégia

possibilitou, ao mesmo tempo, que ele ‘encaixasse’ na narrativa todas as figuras desenhadas.
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Analisando alguns conceitos de Bourdieu72, Trigo (1998) explica que, para o autor,
estratégia é produto do senso prático, de um jogo social definido historicamente que os
indivíduos aprendem, participando dele desde a infância. É uma prática atualizada todas as
vezes que as circunstâncias sofrem modificações. A estratégia traz implícita uma dimensão
reprodutora das condições e, ao mesmo tempo, “a capacidade de integrar novos aspectos (por
vezes até mesmo contraditórios) que permite um ajustamento às circunstâncias do momento.
Assim as estruturas objetivas da realidade social engendram as práticas e representações dos
agentes” (p.53). As estratégias são, portanto, ações objetivamente orientadas para
determinados fins, que podem ou não, ser subjetivamente desejados.
Seguindo esta perspectiva, Pacheco (1997 [atual GOULART]) analisa textos
produzidos por crianças da classe de alfabetização e da [antiga] 1ª série de uma escola pública
do município de Rio de Janeiro, com o objetivo de investigar as estratégias que as crianças
utilizam para se aproximar de padrões convencionais da linguagem escrita. A autora parte da
concepção de linguagem como atividade constitutiva, que abrange um conjunto de recursos
expressivos, organizados historicamente nas diferentes línguas humanas, constituindo-se um
sistema cultural de organização e interpretação das experiências dos sujeitos no mundo.
Orientando-se pela metodologia indiciária, a pesquisadora conclui que as estratégias usadas
pelas crianças têm por base a percepção de aspectos dos conhecimentos. Tais aspectos
funcionam como recursos que vão sendo redefinidos de acordo com a “transformação que se
vai operando no sujeito e no objeto, no processo de aprendizagem, já que, com aquela
transformação, se organizam esferas de necessidades diferentes”. Pacheco ressalta que as
estratégias encontradas se repetiam nos processos das crianças, mas havia aquelas que
imprimiam “estratégias singulares que deram maior visibilidade à presença dos sujeitos na
linguagem” (p. 284). No processo, as crianças foram se apropriando do sistema linguístico e,
ao mesmo tempo, aprendendo seu valor simbólico como uma forma outra de apresentar a
realidade, desenvolvendo estratégias de dizer os textos e o sistema de escrita.
Na situação específica da nossa pesquisa, investigamos como crianças da Educação
Infantil criaram histórias para seus desenhos, ancoradas em suas vivências - percepções,
conhecimentos, sentimentos, pensamentos - que são a base dos seus modos de compreensão e
expressão no mundo. Tal suporte possibilitou que as crianças traçassem estratégias diversas,
72

cf. Bourdieu, Pierre. Questões de Sociologia. Tradução de J. Vaitsman. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1983.
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desde a reprodução de algumas estruturas narrativas que conheciam dos livros de literatura,
por exemplo, a abertura - “Era uma vez...”, e o final - “foi feliz para sempre”, como a
integração de aspectos novos, estratégias singulares ou marcas dos sujeitos na realização a
atividade.

6.2 RELAÇÃO ENTRE DESENHO E ESCRITA

As soluções pessoais de Kauã e Wendel aparecem de modo semelhante em outras
produções. Chama-nos a atenção a maneira peculiar que Beatriz, cinco anos, e Larissa, quatro
anos, encontraram para incluir os elementos dos desenhos nas histórias.

Fig. 45 (D3): Desenho e história de Beatriz, 5 anos, 2007

Fig. 46 (D4): Desenho e história de Larissa, 4 anos, 2006
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As crianças trazem as figuras que desenharam às histórias, estabelecendo uma ligação
entre elas pela repetição dos verbos passar e falar, respectivamente, que funcionam como
operadores discursivos, organizando as enunciações.
Na produção de Beatriz, lemos:
“(...) Da árvore, passou pela flor.
Da flor, passou a bandeira de corações.
Da bandeira, passou pela nuvem.
Da nuvem, passou pelo sol. (...)”

E na de Larissa:
“A flor estava conversando com o sol.
O sol falou com a boneca.
O presente falou com a bala.
A lua falou com a batedeira.
A bola falou com o balanço.
O livro tava falando com a porta.”

Ao observarmos, concomitantemente, narrativas e desenhos, podemos imaginar uma
linha que, com base na disposição gráfica, orienta a união dos elementos na progressão
discursiva.

Fig. 46: Linhas imaginárias que unem os elementos dos desenhos de Beatriz, e Larissa - Fig. 47

Embora as meninas tenham criado desenhos tão diferentes, utilizaram a mesma
solução, a mesma estratégia, com algumas variações, para contemplar os elementos em suas
histórias. Beatriz narra em sequência, começando pela boneca, desenhada na parte inferior à
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esquerda, e vai ligando à figura mais próxima à direita, de baixo para cima: boneca-árvore;
árvore-flor; flor-bandeira de corações; bandeira-nuvem; nuvem-sol. Já Larissa parte do
primeiro desenho - flor - na parte superior da folha, e segue, acrescentando os elementos na
ordem, da esquerda para a direita, de cima para baixo, formando pares inusitados que, pela
fabulação animista da criação de histórias, podem conversar: flor-sol; sol-boneca; presentebala; lua-batedeira; bola-balanço; livro-porta. A menina lineariza uma sequência de desenhos
que é similar à organização espacial da escrita no papel.
Tal como Vigotski (2010) observou em suas pesquisas, verificamos que, nas situações
acima, o “desenho acompanha obedientemente” as narrativas e a “linguagem falada permeia o
desenho das crianças”. Elas fazem descobertas originais para inventar uma maneira
apropriada de representação. O autor conclui que “esse processo é decisivo para o
desenvolvimento da escrita e do desenho na criança” (p. 138).
Vigotski estabelece uma relação importante entre desenho e escrita. Afirma que o
desenho surge na criança a partir de gestos manuais que são a primeira representação de
significado. Mais tarde, a representação gráfica começa a designar algum objeto. O desenho
infantil liga-se intimamente ao processo de desenvolvimento dos signos na criança e,
portanto, ao desenvolvimento da linguagem verbal - oral e escrita -, da qual faz parte como
sua pré-história.
Em suas palavras:
[...] o desenho é uma linguagem gráfica que surge tendo por base a linguagem
verbal. Nesse sentido, os esquemas que caracterizam os primeiros desenhos infantis
lembram conceitos verbais que comunicam somente aspectos essenciais do objeto.
Esses fatos nos fornecem os elementos para passarmos a interpretar os desenhos das
crianças como um estágio preliminar no desenvolvimento da linguagem escrita.
(ibid., p. 136)

Pensando no desenvolvimento da escrita, podemos estabelecer uma aproximação entre
o desenho de Beatriz e a escrita pictográfica e entre o de Larissa e a escrita ideográfica. As
crianças, de acordo com Vigotski (op. cit., p. 137), tendem a mudar os sentidos do desenho
(de escrita pictográfica para ideográfica), representando, através de sinais simbólicos
abstratos, as relações e significados individuais e tornando-os “linguagem escrita real”.
O processo de desenvolvimento do desenho à escrita, na concepção do autor, passa por
estágios. Inicialmente, as crianças compreendem os desenhos como objetos ou ações em si
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mesmas, ou seja, os sinais escritos constituem símbolos de primeira ordem. Mais adiante é
que elas entendem que podem desenhar não somente coisas como também a fala, isto é,
passam a operar com o simbolismo de segunda ordem. Neste momento, as crianças
conseguem fazer o “deslocamento do desenho de coisas para o desenho de palavras” (p. 140).
Vigotski (2010) reconhece que é difícil precisar quando ocorre este deslocamento, que
há descontinuidades e saltos de um tipo de atividade a outro, e que, embora possa parecer
errático, desconexo e confuso, o processo de desenvolvimento da linguagem escrita na criança
possui uma “linha histórica unificada que conduz às formas superiores” (p. 140-141), deste
tipo de linguagem. O processo de operação com signos vai se complexificando no
desenvolvimento da criança até se tornar simbolismo direto, quando a linguagem escrita passa
a ser percebida tal como a linguagem falada. Isto implica enormes transformações qualitativas
no desenvolvimento cultural da criança.
No contexto escolar onde as crianças produziram desenhos que geraram histórias, as
relações entre criança-criança e criança-professora, bem como as diversas atividades de
leitura e escrita, realizadas cotidianamente, contribuem decisivamente no processo de
deslocamento da produção simbólica dos desenhos até a escrita.
Ao ingressarem na Umei Rosalina, aos três, quatro ou cinco anos, as crianças têm
oportunidade de vivenciar a escrita e a leitura de maneiras variadas, tais como: manuseio e
exploração de livros diversos do acervo da Sala de Leitura e daqueles que levam para casa na
atividade do Bornal de Leitura; acompanhamento e participação da produção de textos
coletivos com diferentes finalidades, de acordo com a demanda do grupo (histórias, bilhetes,
listas, agenda do dia, pontuação de jogos, etc.) que são escritos pela professora na frente das
crianças; exploração e escrita do nome próprio com apoio da ficha ou “telhadinho”;
comparação e brincadeira com nomes (letras móveis, bingo, jogo da memória), entre outras.
Destacamos, na pesquisa, a criação do desenho que gera uma história ditada pela criança à
professora que escreve, ou melhor, busca traduzir, exprimir da forma mais exata possível na
escrita, o texto oral da criança, que nasce atravessado e organizado com características de
texto escrito.
As relações alteritárias entre crianças e seus pares, crianças e professora, por meio da
colaboração, da observação, da imitação e da linguagem, impulsionam o desenvolvimento de
todas, seja nas trocas, nos combinados, nas críticas, nos ajustes, no (re) planejamento, enfim
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na compreensão, na (re) elaboração e na expressão do pensamento, do sentimento, do
conhecimento, da ação.
Assim, esta instituição de Educação Infantil vem desempenhando sua função no
processo de ensino da leitura e da escrita à medida que estas se mostram necessárias e
relevantes à vida. Concluímos com Vigotski que, se “quiséssemos resumir todas essas
demandas práticas e expressá-las de forma unificada, poderíamos dizer que o que se deve
fazer é ensinar às crianças a linguagem escrita e não apenas a escrita de letras” (2010, p. 145).
Passamos agora a abordar aspectos e estratégias das crianças que não se ‘limitaram’ às
figuras desenhadas na elaboração de histórias, mas partiram dos desenhos e foram
acrescentando outros elementos e referências, no vaivém constante entre imaginação e
realidade.

6.3 HISTÓRIA QUE PARTE DO DESENHO

Fig. 48 (D5): Desenho e história de Camilly Victória, 5 anos, 2011

Camilly, cinco anos, e grande parte das crianças, criou uma história para o desenho
sem se prender, estritamente, às figuras. Ela parte do desenho, acrescenta elementos e, com
base em suas vivências na família, combina realidade e fantasia.
Como explicamos anteriormente, depois que a criança faz o desenho e dita a história,
são feitas cópias do trabalho para todas as crianças do grupo. Nem sempre a proposta é
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completada no mesmo dia, porque as crianças participam de diferentes atividades, rotinas,
projetos de trabalho, etc., no dia escolar. Além disso, há outras demandas que precisam ser
atendidas durante o horário, que é parcial. Deste modo pode haver um intervalo de alguns dias
entre a produção do desenho/história e a continuação da atividade.
Vamos analisar o processo de desenvolvimento da atividade, quando as cópias estão
disponíveis para todas as crianças. Trazemos o momento da leitura coletiva da história e dos
comentários sobre a produção apresentada acima, destacando alguns aspectos relevantes para
entender os modos de compreensão e expressão das crianças.
A atividade foi gravada em vídeo, no dia 20 de outubro de 2011, com duração de 13
minutos e 49 segundos. Neste dia, todas as crianças estavam presentes, oito meninos e nove
meninas de cinco e seis anos, 17 no total. Havia duas professoras - uma regente e outra de
apoio à criança com necessidade educativa especial.
Excertos da filmagem foram divididos em três momentos: 1. Leitura da história; 2.
Conversa sobre a história, e 3. Perguntas das crianças para Camilly sobre o desenho e a
história.
No primeiro momento, crianças e professoras estão reunidas na sala de atividades,
sentadas no chão, formando uma roda. A professora regente anuncia a proposta e passa as
cópias para a criança que está sentada no seu lado esquerdo. Esta pega uma folha, posiciona à
sua frente, no chão, e passa as outras para o colega, ao seu lado, que faz o mesmo. E assim,
sucessivamente, até todas as crianças receberem uma cópia. A professora vai dando
orientações, enquanto as folhas vão passando na roda. Algumas crianças observam o desenho,
enquanto outras conversam (não necessariamente sobre a atividade!).
P (professora): _Vão arrumando, vamos olhando pro trabalho da Camilly. Se a gente tentar imaginar,
o que será que ela contou aí nesse texto? Vamos pensar primeiro, depois a gente vai conversar e
vamos ver se a Camilly fez o que a gente pensou.

Assim que todas as crianças recebem uma cópia, inicia-se a leitura da história. A
professora indica onde começa o texto: na letra T da palavra ‘título’73.

73

Apenas uma professora escreve a palavra ‘título’ nos originais das histórias/desenhos das crianças de seu
grupo. As demais registram direto o título, destacado, separado da história. Em anexo, encontram-se cópias dos
formatos originais das histórias/desenhos analisados.
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P: _Vamos lá? Todo mundo com o dedinho lá na letra T pra gente fazer a leitura. Todo mundo com o
dedinho na letra T. Podemos?
[Uma criança (X) localiza a letra T no texto e mostra para outra:]
X: _ O T é aqui ó!
[Professora começa a ler deslizando o dedo indicador sob a palavra:]
P: _Título... [dá uma pausa para as crianças lerem.]
Cr (crianças): _Título...
[As crianças repetem, imitando a professora: deslizam o dedinho sob a palavra e falam com a mesma
entonação dela.]
P: A irmãzinha saiu de casa...
Cr: A irmãzinha saiu de casa...
P: Mudou de linha, na letra E. Era uma vez...
Cr: Era uma vez ...

A professora conduz a leitura da história nessa dinâmica: desliza o dedo indicador sob
o texto escrito e lê pequenos trechos, indicando quando é preciso passar para linha de baixo e
onde começa a leitura (na primeira letra à esquerda). As crianças procuram fazer o mesmo,
imitando a professora, coordenando o movimento visual e motor para localizar e acompanhar
a sequência do texto, e repetindo o que a professora lê com a mesma entonação. Assim
professora e crianças vão se alternando até lerem todo o texto.
Terminada a leitura, a professora começa uma conversa sobre a história, buscando
recuperar o que acabara de ser lido e o que as crianças tinham compreendido.
P: _Vamos pensar aqui, o que a Camilly tá contando na história dela? A história dela é sobre o quê?
A (Anísio): _A menina fugiu de casa.
(...)

P: _A menina fugiu de casa? Ela conta assim? Como ela começa a história dela?
Pa (Patrick): _Era uma vez.
(...)

F (Francine): _Ela fala que a menina saiu de casa.
(...)

P: _Ela saiu de casa pra fazer o quê?
F: _Pra passear.
(...)

P: _Nesse caminho aí, ela foi fazer o que então?
E (Emilly): _Foi pra casa almoçar.
P: _E depois?
F: _Foi tomar sorvete.
E: _Foi sair, foi tomar sorvete.
P: _Tá. E aí quem mais saiu de casa?
Cr: _A irmã dela.
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P: _E aí o que aconteceu? Quem encontrou com essa irmã?
E e F: _A mãe.
P: _A mãe encontrou?
E: _Não! A irmã encontrou.
P: A irmã encontrou com ela e fez o quê?
Cr: _Levou pra casa.
E:_ A mãe não sabia.
(...)

E: _As duas ficaram de castigo.
F: _A mãe colocou elas duas de castigo.
P: _E qual foi o castigo?
A: _Não ver nada.
(...)

F:_ Não podia fazer nada.
(...)

S (Shaiane): _E nem brincar!

Depois da conversa sobre a história, a professora convida as crianças a fazerem
perguntas para Camilly - que é a autora -, a respeito do desenho e da história.
P: _Olhando o desenho da Camilly e depois que a gente sabe a história que ela contou, alguém tem
alguma pergunta? Tem alguma coisa que a Camilly desenhou e não contou? Ou tem alguma coisa que
a Camilly contou, mas não desenhou?
(...)

[olhando para a professora, Francine fala:]
F: _A mãe dela!
P: _Como você vai perguntar pra ela? [a professora quer que Francine pergunte para Camilly]
Pa:_ Onde tá sua mãe?
P: _Ah, Patrick te ajudou. Fala! [a professora pede que Camilly responda]
Ca: _A mãe dela tá dormindo.
P: _ Então por isso que você não desenhou?
Ca: _É.
(...)

Pa:_ Onde tá sua irmã?
(...)

Ca:_ Aqui ó. [fala apontando o desenho]
(...)

Pa: _##74 o sorvete. [fala gaguejando, com a cabeça abaixada e apontando para o desenho.]
P: _Ah o sorvete. (...) Por que você não desenhou o sorvete?
Ca:_ Porque eu fiz muita coisa.
74

Fala inaudível ou incompreensível.
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(...)

[Depois de observar o desenho por algum tempo, Carlos fala olhando para a professora:]
C (Carlos): _O que que é essas bolinhas aqui?
P: _Fala pra ela! Foi ela que desenhou! Pergunta pra Camilly!
C: O que que é essas bolinhas pretas?
(...)

Ca:_ É maçã.
(...)

P: _Camilly olha pra Matheus que ele tá te perguntando. O que você quer saber, Matheus?
M (Matheus): ##
R (Raissa): _Da flor.
(...)

M: _Por que você fez essa flor na história?
Ca: _Porque eu não queria fazer.
(...)

V (Victória): _Ela não botou o castigo.
(...)

Ca: _Porque ela tá dentro de casa! [fala gesticulando, abre os braços com as mãos espalmadas para
cima]
(...)

J (Julia): _O que é isso aqui? [fala apontando para o desenho]
(...)

I (Ingrid):_ Essa bolinha preta.
(...)

Ca:_ É uma bolinha! A bolinha da irmãzinha. [fala balançando as mãos como se estivesse jogando a
bola para cima]
(...)

AF (André Felipe): _Por que você é... não falou sobre a nuvem?
(...)

Ca:_ Porque eu não queria.
(...)

X: _Não queria nada!
P: _Olha só, ela contou o que ela queria. Mas não quer dizer que tudo que tá no desenho tem que tá
na história, gente! Tá certo!
(...)

[Anísio aponta o telhado da casa e pergunta:]
A:_ Por que tá aberto aqui, ## a mãe dela acordar.
(...)

Ca:_ Porque eu esqueci de fazer.
(...)

J: _Ô Camilly, por que você fez a porta pequeninha?
(...)

I: _Como é que ela vai passar na porta?
(...)
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A:_ Ela não pensou nisso.
(...)

A: _Eu sei porque ela vai subir aqui pra quando ela for entrar aqui. [Anísio explica apontando o
desenho].
P: _Ué, ela vai entrar por cima da casa?
A: _Não. Entrar porque o telhado tá aberto.
(...)

Quando não há mais perguntas, a professora orienta as crianças a seguirem para as
mesas para colorir o desenho e escrever o nome próprio, em um retângulo reservado na folha.
Para cada história/desenho é disponibilizado um material diferente (lápis de cor, caneta
hidrográfica, lápis cera, giz colorido molhado, lápis aquarelado, areia ou farinha colorida,
tinta guache, cola colorida, nanquim colorido, papel picado, anilina colorida, etc.) e sugerida
uma técnica de pintura.

Podemos dizer que a proposta do LHT é pautada por um script, modos de fazer
específicos daquele contexto escolar e que as crianças conhecem e compartilham. Esse script
sofre variações dependendo da maneira de cada professora conduzir e orientar a atividade, do
grupo de crianças presentes, do tema do desenho/história que está sendo trabalhado e quem é
a autora, dos encaminhamentos do dia, enfim, do momento, do entendimento, da relação entre
os interlocutores e das condições de enunciação, que são únicos e irrepetíveis (BAKHTIN,
2009).
Os trechos selecionados da filmagem levam-nos a refletir sobre a atividade em si, a
prática docente, a participação, compreensão e modos de expressão das crianças. Acreditamos
que a instituição de Educação Infantil é lugar privilegiado de promoção de práticas
discursivas de leitura e escrita, seu papel é “criar condições culturais de ampliação e
aprofundamento da inserção das crianças no mundo da cultura escrita”, principalmente,
aquelas de “grupos sociais ou de famílias em que a escrita não se corporifica como uma
linguagem socialmente significativa no cotidiano” (GOULART e MATA, 2016, p. 54, grifo
das autoras). O Livro de Histórias da Turma é uma prática que atende a este objetivo, pois
leva as crianças a compreenderem os usos, as funções sociais da escrita, e seus modos de
organização. Além disso, como vimos acima com Vigotski (2010), quando a criança dita a
história tem a oportunidade de observar como a professora escreve, ou melhor, como ela
transforma, traduz a fala sobre o desenho - símbolo de primeira ordem -, em escrita - símbolo
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de segunda ordem. “Essa é uma atividade de ‘fala escrita’, em que as crianças precisam
refletir complexamente sobre a organização discursiva da escrita (sintática e semântica,
principalmente), apesar de estarem falando” (GOULART e MATA, 2016, p. 55). Logo as
formas linguísticas dos textos e seus sentidos, tanto na fala como na escrita, são utilizadas na
língua de maneira contextualizada. A produção da linguagem e seu funcionamento ocorrem
no contexto social (MARCUSCHI, 2001, p. 43).
A dimensão da leitura também merece ser ressaltada. As crianças participam
ativamente da leitura das histórias dos colegas, mesmo sem ainda “dominar” a leitura em
sentido estrito. Elas ouvem, repetem, acompanham a leitura, pelo gesto e pela entonação da
voz da professora, num esforço de atenção e produção de sentido. De acordo com Corsino et
al (2016, p. 25):
Ora atrás das palavras, ora à frente delas, as crianças vão acompanhando a leitura
pela voz, geralmente, de um adulto. Vão seguindo o texto guiadas pelos olhares,
gestos, entonações e pausas do leitor intérprete. E é essa leitura de ouvido, a partir
da performance do outro que empresta sua voz ao texto, que possibilita às crianças
pequenas entrarem no texto escrito. Entretanto, entrar é mais que acompanhar, é
compreender, pensar, imaginar e até mesmo ser capturado pelo texto. A atividade do
leitor ouvinte é intensa, seja diante do texto ficcional, seja do não ficcional.

As autoras continuam dizendo que a leitura compartilhada pode ter desdobramentos
em outras ações, tais como, convidar as crianças a falar, argumentar, concordar ou discordar,
relacionar com situações, sentimentos, outras histórias, prolongando a leitura para a
interdiscursividade (ibid., p. 25-26).
Neste sentido, entendemos que a leitura compartilhada da história de Camilly se
desdobrou. As crianças foram convidadas a falar sobre o texto que ‘leram’ junto com a
professora e a dialogar com a autora, fazendo questionamentos, relacionando com suas
vivências.
Debruçando-nos sobre as perguntas das crianças para a autora, percebemos que o
interesse delas está centrado no desenho. As questões se referem:
1. às figuras que Camilly não desenhou e que aparecem na história: a mãe (Francine), o
sorvete (Patrick), o castigo (Victória).
2. às figuras que ela desenhou e que não aparecem na história: a flor (Matheus), a nuvem
(André Felipe).
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3. a dúvidas sobre o significado de elementos: bolinhas pretas [na árvore] (Carlos),
bolinha preta [na casa] (Julia e Ingrid).
4. a ‘problemas’ do desenho tendo a realidade como referência: telhado aberto facilita a
entrada de som, barulho que pode acordar a mãe (Anísio), porta pequeninha não
permite a entrada das pessoas (Julia e Ingrid), ou seja, a proporção dos elementos não
é adequada.
Entendemos que as crianças fazem perguntas sobre o desenho e não se preocupam em
questionar a história, porque o desenho é uma produção simbólica que as crianças partilham e
conhecem. É, portanto, muito significativa para elas. A relação tão próxima da criança com a
imagem, de acordo com Mattos (2017, p. 142), tem origem na maneira “como ela organiza o
mundo, nele se organiza e realiza seu aprendizado: por meio da experiência visual”. O
desenho, primeira forma de expressão gráfica da criança, tem uma íntima relação com o seu
desenvolvimento emocional, perceptivo e intelectual.
Quanto à história, parece que a enunciação em si é satisfatória para as crianças. Elas
compreendem, conhecem e se reconhecem, enfim, vivenciam o que Camilly conta. E isso
basta. O texto direto, assertivo, sem explicação ou causalidade, é característico de crianças
pequenas. Como vimos no capítulo anterior, a organização da fala, da expressão, tem a ver
com o processo de formação do pensamento, marcado por aspectos de sincretismo, nos
primeiros anos de vida.
Cabe fazer ainda algumas observações sobre as respostas de Camilly. Ela criou o
desenho e a história no dia 7 de outubro, mas a continuação da atividade só aconteceu no dia
20, quase duas semanas depois. Logo, para a menina, os sentidos desta produção quando ela
faz o desenho e dita a história e, posteriormente, no momento em que o grupo se reúne para
apreciar e conversar sobre o seu trabalho, não são necessariamente os mesmos. Com a
passagem do tempo, houve perda, mudança e acréscimo de sentidos. No entanto, o desenho
segue sendo a base da fabulação para Camilly e para os colegas que, juntos, embarcam,
alimentam, compartilham e ampliam os processos de imaginação e criação umas das outras,
numa relação alteritária e dialógica.
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6.4 RECURSOS GRÁFICOS PARA APRESENTAR ELEMENTOS E AÇÕES

Vimos, na seção 6.1, que as crianças criam estratégias discursivas para contemplar
todos elementos do desenho em suas histórias. Veremos agora algumas estratégias gráficas
que elas utilizam para apresentar elementos e ações.
Começamos com o efeito de raio-X - ou transparência - observado na produção de
Wallace, quatro anos:

Fig. 50 (D6): Desenho e história de Wallace, 4 anos, 2009.

Wallace e outras crianças transmitem em seus desenhos o que conhecem sobre os
objetos e não apenas aquilo que elas veem. E isto ocorre, na concepção de Vigotski (2009, p.
108), porque elas desenham de memória, são simbolistas e não estão preocupadas com a
semelhança exata e completa. As crianças desenham por esquemas racionais que contêm
apenas os aspectos essenciais e constantes dos objetos. Para o autor, “o desenho da criança é
enumeração, ou melhor, uma narração gráfica do objeto representado” (p. 109).
No mesmo sentido, Leite (1998, p. 140-141) defende que elas desenham o que sentem
ou sabem que existe, mesmo que não seja possível ver, indicando que o que elas veem são
olhares próprios sobre o real. Olhando para a realidade com lentes próprias, particulares e não
satisfeitas com os limites da visão que não captura o entorno, as crianças “fragmenta [m] suas
formas, muda [m] suas proporções, redistribui [em] espaços, podendo trazer lado a lado
diferentes ângulos e planos da figura - os critérios que a [s] impelem são muito mais
subjetivos e singulares do que objetivos e totalizantes”. Por este motivo, Wallace desenha a
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pessoa de corpo inteiro dentro do bonde; Camilly desenha a irmãzinha de corpo inteiro dentro
da casa; Laura, Ana Carolina e Ana Mirian desenham os bebês sobre a barriga das meninas
grávidas.
Ferreira (1996) diz que as crianças apresentam o que tem sentido para elas, seu
conhecimento dos objetos reais. A autora cita Widlöcher75, entre outros estudiosos do
grafismo infantil, que, ao tratar das fases do desenho na criança, define que, a idade préescolar é a etapa do realismo infantil em que a criança descobre que é capaz de representar
qualquer coisa, pois dispõe de um sistema mais ou menos desenvolvido de signos. Assim é
que ela emprega os esquemas gráficos para significar a realidade exterior, sem hesitar em
trazer detalhes invisíveis que lhe permitam um melhor reconhecimento do objeto (ibid., p.
14). Este autor considera que, para a criança, a representação do exterior e do interior
significa uma coisa só, e essa é uma particularidade do estilo infantil.
A noção de estilo nos remete a Bakhtin (2010a) que diz que o estilo se liga de maneira
indissolúvel ao enunciado e suas formas típicas que são os gêneros do discurso. O enunciado
é individual e reflete, portanto, a individualidade de quem fala ou escreve, podendo ter estilo
individual. Para o autor, os gêneros mais favoráveis à expressão individual são os da literatura
de ficção que oferecem “diferentes possibilidades para a expressão da individualidade da
linguagem através de diferentes aspectos da individualidade” (p. 265). Entretanto, os gêneros
discursivos, em sua maioria, requerem formas padronizadas e não propiciam o reflexo da
individualidade da linguagem. Bakhtin ressalta que em “diferentes gêneros podem revelar-se
diferentes camadas e aspectos de uma personalidade individual, o estilo individual pode
encontrar-se em diversas relações de reciprocidade com a língua nacional” (2010a, p. 266). E
continua explicando que os estilos de linguagem nada mais são do que estilos de gêneros de
esferas específicas da atividade humana e da comunicação. Cada campo, em determinadas
condições discursivas, gera gêneros determinados, ou seja, tipos de enunciados com estilo,
tema e estrutura composicional, relativamente estáveis.
O estilo é indissociável de determinadas unidades temáticas e – o que é de especial
importância – de determinadas unidades composicionais: de determinados tipos de
construção do conjunto, de tipos de seu acabamento, de tipos da relação do falante
75

Cf. WIDLÖCHER, Daniel. Los dibujos de los niños: bases para una interpretación psicológica. Barcelona:
Herder, 1988.
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com outros participantes da comunicação discursiva – com os ouvintes, os leitores,
os parceiros, o discurso do outro, etc. O estilo integra a unidade de gênero do
enunciado como seu elemento. (ibid., p. 266)

Esta definição de estilo ajuda-nos a compreender as peculiaridades dos desenhos das
crianças pequenas. No cotidiano da Educação Infantil, professora e demais crianças de um
grupo, na convivência diária, conseguem dizer quem fez determinados desenhos, mesmo
quando não estão identificados com o nome. Isto porque as crianças imprimem traços
individuais, singulares, em seus desenhos, demonstram preferência por determinados temas,
utilizam as mesmas cores, têm modos próprios de distribuir e compor os elementos na folha,
etc. O desenho é seu texto. Acreditamos que estas e outras marcas podem configurar o estilo
individual da criança no ‘desenho-gênero’ infantil, de maneira semelhante ao dos autores de
textos literários de ficção.
Voltando às estratégias gráficas das crianças (uma particularidade de estilo?),
observamos que, além do efeito de transparência ou raio-X, elas utilizam diferentes artifícios
para expressar fenômenos, movimentos e ações em seus desenhos. Destacamos alguns deles:

Fig. 51 (D7): Desenho e história de Amanda, 4 anos, 2009

No desenho de Amanda, quatro anos, e de várias crianças, vemos, com frequência, o
fenômeno da chuva representado graficamente por muitos tracinhos verticais, de cima para
baixo, como se estivessem caindo da nuvem.
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Fig. 52 (D8): Desenho e história de Patrick, 6 anos, 2011

Patrick, seis anos, encontra uma solução para desenhar a ideia da corrente elétrica
passando pelo fio. Sabemos que esta é a intenção do menino por causa do contexto narrativo,
em especial, o uso das palavras ‘fio’ e ‘choque’: “A chuva caiu no poste. Os meninos
puxaram a cafifa, mas o fio arrebentou. O choque acertou nos meninos.”

Fig. 53 (D9): Desenho e história de Kauã, 4 anos, 2008

Kauã, quatro anos, resolve o desafio de apresentar a bola rolando, se deslocando no
espaço, traçando uma sequência de bolas/círculos.
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Fig. 54 (D10): Desenho e história de Raissa, 5 anos, 2011

E Raissa, cinco anos, faz um pontilhado desordenado, em volta de alguns elementos,
criando a ideia de poeira e bagunça. Inferimos que este é o significado do desenho partindo do
que a menina conta na história: “O menino tava varrendo a casa que tava cheia de poeira. Aí
ele tava fazendo faxina. (...) Aí entrou uma menina lá e bagunçou. (...) Aí ele viu as
bagunças”.
Wallace, Amanda, Patrick, Kauã, Raissa e tantas outras crianças encontram soluções
criativas para expressar os modos como compreendem fenômenos, movimentos, ações,
objetos e pessoas dentro de determinados lugares, etc. Tais soluções surgem com base nas
percepções, observações, relações, enfim, com base nas vivências das crianças no mundo
sociocultural. As múltiplas referências culturais, tais como as ilustrações diversificadas de
livros infantis, histórias em quadrinhos, os desenhos animados, os desenhos de outras
crianças, da professora e/ou outros adultos, inspiram e ensinam as crianças a desenhar. Silva
(1998) conclui que a criança desenha “porque vive em uma cultura que tem na atividade
gráfica uma de suas formas de expressão. O desenvolvimento do grafismo é marcado pelas
interações sociais”, o que ratifica sua constituição social. Nas palavras de Leite (2002, p. 271),
“o desenho é uma atividade sociocultural aprendida [...], algo que carrega nossos rastros; que
congrega as marcas de nosso tempo; mas que nos mantém livres para nos expressarmos
plasticamente”.
As soluções pessoais que as crianças empreendem para representar elementos e ações
para os quais ainda não possuem esquemas gráficos já consolidados é um aspecto que revela o
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desenho como atividade criadora. Para Borba et al (2010, p. 182), as crianças dispõem de
recursos gráficos e materiais limitados diante do desafio de expressar alguns movimentos e
ações imaginados, mas algumas conseguem criar soluções próprias para ultrapassar tais
limites.
O processo criador da criança ao desenhar, como aprendemos com Vigotski (2009), é
uma combinação de elementos de suas vivências anteriores que dá origem a algo novo. É um
processo complexo que interpõe realidade, imaginação, emoção e cognição e envolve
reconstrução, reelaboração e redescoberta. Nesse sentido, Borba e Goulart (2007) ressaltam a
singularidade do sujeito, nesse processo, pois, ao revelar “seus encaminhamentos,
ordenamentos e formas próprias de se relacionar com os materiais, com o espaço, com as
linguagens e com a vida”, o sujeito deixa suas marcas. Assim, continuam as autoras, “a
criação se faz com base em decisões, definições e configurações dadas pelas condições e pelas
referências e escolhas do sujeito”, dentro das delimitações das vivências, dos conhecimentos e
dos valores do seu grupo sociocultural. O sujeito vê o que antes não via, percebe o novo no
velho e vice-versa, faz conexões e associações que produzem múltiplas e novas leituras, enfim
ressignifica a realidade (p. 51).
Por tudo que foi apresentado, acreditamos que seja possível relativizar a afirmação de
Vigotski (2009) a respeito da ‘pobreza’ da imaginação da criança, quando o autor estabelece
um vínculo direto entre quantidade de experiências acumuladas e a capacidade criadora, e a
de Wallon (1989) que diz a criança não tem excesso de imaginação e sim uma ‘incontinência
ideativa’ que facilita a explicação ou compreensão das coisas.
As crianças pequenas têm poucos anos de vivência e, consequentemente, poucas
experiências e referências de vida acumuladas. No entanto, elas combinam com muita
criatividade, ‘liberdade’, de múltiplas e inusitadas maneiras, estes poucos elementos que
conhecem, surpreendendo-nos com várias estratégias gráficas e discursivas, idiossincrasias e
estilos próprios para expressar os modos como compreendem o mundo. Os adultos, por sua
vez, embora possuam maior quantidade de vivências acumuladas, muitas vezes, parecem ficar
mais inibidos, constrangidos, cerceados nos processos de imaginação e criação, devido ao
senso crítico, juízos de valor, censura, receio do julgamento estético do que é belo ou feio,
certo ou errado. Os adultos, em geral, prendem-se a convenções e padrões estéticos, e não
ousam no processo criativo.
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Ferreira (1996) chega à conclusão parecida ao analisar episódios em que as crianças
falam sobre seus desenhos. Para a pesquisadora, os episódios revelam a riqueza da
imaginação infantil cujo alicerce são as poucas experiências por elas acumuladas, mas que são
trabalhadas com mais liberdade. A autora também observou adultos desenhando e constatou
que, mesmo com uma quantidade maior de vivências, seus trabalhos eram menos criativos.
Para ela, a causa estaria no acúmulo das restrições sociais para o adulto. A criança pequena,
ao contrário, “trabalha com modelos e significados culturais de forma mais livre de critérios
estabelecidos e impostos pelo social” (p.99).
Passamos agora a algumas reflexões sobre as produções de Raphael, aos quatro e
cinco anos, que nos levam a questionar as teorias etapistas e maturacionais do desenho
infantil.

Fig. 55 (D11): Desenho e história de Raphael, 4 anos, 2011

Fig. 56 (D12): Desenho e história de Raphael, 5 anos, 2012

218

Raphael desenha de um jeito bastante singular e diferente do das demais crianças.
Demonstra interesse e desejo em aprimorar seu desenho e é incentivado em casa por seu avô
que lhe ensina algumas técnicas.
Considerando e acompanhando, stricto sensu, os estágios do processo de
desenvolvimento do desenhar infantil, tal como proposto por Kerschensteiner76 e comentado
por Vigotski (2009, p. 112), os desenhos de Raphael corresponderiam ao terceiro estágio,
porque “mostram contornos planos da imagem que representa de modo verossímil a aparência
real do objeto”, embora ainda não transmita a noção de perspectiva e plasticidade. Nesta
etapa, mesmo que haja alguns erros e desproporções, “a criança torna-se realista, desenha
aquilo que vê, transmite a pose, o movimento, leva em conta o ponto de observação; o
esquema não está mais no desenho” (p.112). As características de desenhos-esquemas das
fases anteriores, marcantes nos desenhos das crianças pequenas, desaparecem nesse estágio.
Parece-nos que Raphael, aos cinco anos, já superou as primeiras etapas do grafismo
infantil e segue para o desenho de observação, a representação real do objeto, que, de acordo
com Vigotski, é um estágio superior no desenvolvimento do desenho infantil e que poucas
crianças atingem (ibid., p. 113).
Para que chegue a este ponto, o menino não seguirá sozinho. Ele já conta com o apoio,
incentivo e exemplo de seu avô, e pode continuar se aprimorando, pois “desenhar implica a
inserção nas práticas sociais e a elaboração das funções psicológicas superiores,
intrinsecamente relacionadas aos modos de operar com signos” (SMOLKA in VIGOTSKY,
2009, p. 113). Portanto, é na relação com outros, no meio sociocultural, que Raphael vai se
apropriando, compreendendo, imaginando, expressando e criando, de maneira singular, suas
vivências em desenhos.
Cabe ainda uma observação sobre a história dos dinossauros. Muito interessado no
tema, Raphael chegava, diariamente, à escola, com réplicas de dinossauros de brinquedo e
livros sobre aqueles animais, e, logo, outras crianças estavam envolvidas em brincadeiras,
conversas e leituras. Tal mobilização gerou um projeto de trabalho sobre dinossauros na
turma de Raphael. Ao ser convidado para criar o desenho e a história para o livro da turma,
ele, rapidamente, desenhou dinossauros e ditou a história. O que nos chama atenção, no
76

Georg Kerschensteiner (1854-1932), pedagogo alemão, discípulo de Pestalozzi, valorizava a inteligência
prática, em oposição ao intelectualismo. Fundador de uma pedagogia orientada para o trabalho e o sucesso
profissional. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Georg_Kerschensteiner Acesso em 02/07/2017.
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entanto, é que a estrutura composicional, o modo como organiza a narrativa, é diferente das
outras histórias das crianças, pois apresenta características do gênero científico, provenientes,
possivelmente, das leituras que ouviu e dos conhecimentos que elaborou. Ao analisarmos a
produção de Raphael, lembramo-nos do momento da leitura de sua história por crianças e
professora77. Após a leitura, as crianças deveriam fazer perguntas ao colega, questionar ou
comentar a história e o desenho, mas ficaram em silêncio. Depois de insistir por algum tempo,
a professora percebeu que as crianças tiveram dificuldade de compreender a história tal como
Raphael contou. Mesmo participando do projeto de dinossauros, vivenciado diversas
atividades em que tiveram a oportunidade de conhecer diferentes espécies, as crianças
estranharam o texto de Raphael, como se não (se?) reconhecessem a linguagem que ele
utilizou.
A singularidade do desenho de Raphael e de todas as crianças revela a produção
simbólica da infância. Borba et al (2010, p.175) trazem a contribuição de Sarmento (2006) 78
que considera que, pelo desenho, é possível articular as referências culturais dos contextos
sociais em que as crianças vivem com as maneiras próprias delas criarem e reinterpretarem o
mundo. As autoras fazem referência à proposta do pesquisador para analisar os desenhos das
crianças por meio de um “triplo enquadramento” que abrange três dimensões: 1) subjetiva:
como um ato realizado por um sujeito concreto e singular; 2) sociocultural: como produção
relacionada à cultura da criança; 3) geracional: como uma expressão específica da infância,
distinta da expressão plástica dos adultos.
No nosso material de pesquisa, os desenhos são gênese de histórias, nascem como
histórias. Desenho, história, pensamento e fala se fundem na criança, são sincréticos. Na
criança, o sincretismo é amplo, porque, como diz Vigotski (2009, p. 93), “a forma primeira de
criação infantil é sincrética, ou seja, a criação em que os vários tipos de arte ainda não estão
diferenciados nem especializados”, e sim unidos em uma ação artística integral, em que a
criança compõe e apresenta o que narra.

77
78

A pesquisadora era a professora do grupo de Raphael e conduziu a atividade.
Cf. SARMENTO, M. J. Conhecer a infância: os desenhos das crianças como produção simbólica. Braga:
Centros de Estudos da Criança; Universidade do Minho, 2006.
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De maneira semelhante ao nosso estudo, o autor conta que Tolstoi79 se impressionou
com composições de crianças quando anotava seus relatos orais, registrando a beleza de suas
falas vivas. As narrativas apresentavam a característica da criação infantil do sincretismo,
pelo “fato dessa criação ainda não ser nitidamente diferenciada em tipos de arte e em formas
literárias. Na obra da criança, os elementos da poesia, da prosa e do drama unem-se num todo
único” (VIGOTSKI, 2009, p. 85).
Desenhos e histórias, organicamente entrelaçados, revelam as múltiplas referências
socioculturais, os conhecimentos, os valores, os sentimentos, enfim as vivências, nos modos
de compreensão e de expressão de crianças da Educação Infantil. Nos processos de
imaginação e criação, as crianças combinam de maneiras diversas os elementos da realidade,
deslocam-se instantaneamente de um lugar a outro, assumem outros papéis sociais, como
fazem nas brincadeiras de faz-de-conta, tornam seus desejos realidade. Tal como faz Alexia,
cinco anos:

Fig. 57 (D13): Desenho e história de Alexia, 5 anos, 2009

Alexia transita livremente entre o real e o imaginário, traz referências do seu mundo
sociocultural e, por meio do seu desenho e de sua história, cria uma situação nova, realizando
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Liev Nicolaevitch Tolstoi (1828-1910) foi um dos grandes mestres da literatura russa do século XIX. No final
da década de 1850, preocupado com a precariedade da educação no meio rural, Tolstoi criou em Yasnaya
Polyana, uma escola para filhos de camponeses. O escritor mesmo escreveu grande parte do material didático
e, ao contrário da pedagogia da época, deixava os alunos livres, sem excessivas regras e sem punições.
Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Liev_Tolst%C3%B3i Acesso em 02/07/2017.
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o desejo de morar perto da casa de Victória, sua amiga da escola. “A gente não mora perto,
mas no desenho a gente mora perto”.
A produção de Alexia é marcada pelas relações de afeto e de emoção/amizade que ela
estabelece com Victória e o mundo ao seu redor. Em seu desenho-história, percebemos a
trama complexa e a dinâmica das relações entre o real e o imaginário, o sujeito e a cultura, a
fala, a figuração e o jogo; as diferentes linguagens, e as interações com o outro, constituídas
em/pelo diálogo.
***

Os desenhos que deram origem às narrativas indicam peculiaridadades quanto às
condições de produção, à dinâmica interativa da atividade, sempre relacionados aos modos
como as crianças compreendem, apropriam-se de suas vivências e se expressam no mundo.
Nos processos de elaboração dos desenhos, elas criaram diferentes soluções para
registrar suas percepções, conhecimentos, imaginação, memória, emoções, etc.
Em nossa análise, as soluções gráfico-narrativas que se sobressaíram foram:
a) composição das histórias incluindo todos os elementos desenhados;
b) relação entre desenho e escrita;
c) composição das histórias a partir de uma cena do desenho;
d) utilização de recursos gráficos para apresentar elementos e ações.
Ancoradas em suas vivências e nas múltiplas referências do mundo sociocultural, as
crianças elaboram soluções criativas para expressar os modos como compreendem
fenômenos, ações, objetos, movimentos, etc. Embora tenham poucos anos de vida e de
experiências acumuladas, elas combinam com mais ‘liberdade’ e com muita criatividade, de
maneiras diversas e surpreendentes, os poucos elementos que conhecem, com idiossincrasias
e estilo próprios, peculiares, para comunicar conhecimentos, sentimentos, valores, impressões,
desejos, etc. Assim o desenho que inspira a enunciação é permeado de visões de mundo,
expectativas, práticas culturais do grupo social, e é também marcado pela singularidade das
crianças, em um processo intenso de vaivém entre as referências da realidade e a imaginação
infantil.
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Concluímos que desenhos e histórias entrelaçam-se, organicamente, sincreticamente,
revelando a diversidade de fatores socioculturais de grupos determinados no espaço e tempo
histórico, indicando modos próprios de compreender e de dizer o mundo de crianças da
Educação Infantil. Além de possibilitar que, por meio dos processos de imaginação e criação,
elas encontrem maneiras diversas de combinar os elementos da realidade, transportando-se a
outros lugares, assumindo diferentes papéis sociais, enfim, tornando seus desejos realidade,
no momento único e irrepetível em que desenham e enunciam.
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7. PESQUISA, DO PROCESSO AO PRODUTO: O QUE REALMENTE IMPORTA?

O que “realmente importa” começa ao final da investigação, porque algo “novo, que
nunca existira antes, do qual não se pode perguntar se é verdadeiro ou falso, invade o mundo.
E o mundo fica diferente.” Assim Rubem Alves (2005, p. 83) define o término da construção
da pesquisa.
Contribuir para que o mundo fique diferente e, se possível, um pouco melhor, mais
justo, solidário e fraterno, seria já uma grande recompensa para nós.
Nossa aventura investigativa vai se aproximando do fim (pelo menos, por enquanto!).
E na linha de chegada, encontramos novas possibilidades de partida convidando a novos
desbravamentos. De fato, o mundo não é mais o mesmo: ampliou-se aos nossos olhos, e está
ainda mais encantador e assustador ao mesmo tempo! O momento da pesquisa e da
elaboração do conhecimento, de que fala Alves, invadiu-nos, transformando nossas relações
pessoais e profissionais, proporcionando a oportunidade de ver o que outros sujeitos não
veem.
Na tese, pretendemos compreender aspectos dos modos de enunciar e produzir
sentidos para o mundo em histórias e desenhos de crianças de três a seis anos de uma escola
pública de Educação Infantil, analisando se estes modos são constitutivos de linguagens
sociais típicas de crianças.
Buscamos ampliar a compreensão da constituição linguageira das crianças pequenas,
identificando temas recorrentes e regularidades discursivas, bem como indícios, marcas
singulares, individuais, nas enunciações e nos desenhos, estabelecendo relações entre as
produções das crianças e as características dos grupos socioculturais dos quais elas
participam.
Trilhamos o caminho teórico-metodológico a partir dos princípios da abordagem
histórico-cultural, ancoradas na teoria da enunciação de Bakhtin e nos estudos de Vigotski
sobre o processo de formação do pensamento e da fala na criança, destacando pontos de
tangência nas perspectivas dos autores e promovendo um diálogo entre elas.
Aprendemos com estes pensadores que o homem se constitui em relação com os
outros no meio social, pela linguagem, e que a complexidade da realidade sociocultural, em
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suas múltiplas situações, vai imprimindo em cada um deles marcas da espécie, da
coletividade. Vimos também que tais marcas são apropriadas de maneira singular, individual,
única, de acordo com os limites e possibilidades de compreensão, de apreensão, de tomada de
consciência, em cada momento, pela criança e pelo adulto.
Para contemplar os objetivos da investigação, nesta orientação teórico-metodológica,
perguntamos: como as crianças compreendem, se apropriam e produzem sentidos para o
mundo sociocultural de que participam? Que marcas coletivas e singulares encontramos nos
modos como as crianças se expressam? Como identificar algumas destas marcas em histórias
e desenhos produzidos em uma atividade específica do contexto escolar? Como configurar
linguagens sociais de crianças pequenas? Em quais circunstâncias?
Começamos a responder a estas questões (sem esgotá-las), articulando as teorias de
Bakhtin e Vigotski à metodologia indiciária, elaborada pelo historiador Carlo Ginzburg, cujo
interesse está centrado em buscar maneiras de interpretar a realidade, por meio da análise de
sinais, pistas, detalhes, pormenores, enfim, de marcas singulares.
Fomos definindo critérios de seleção do material, conforme as recorrências e
singularidades que verificamos nas diversas incursões realizadas, no mapeamento de alguns
aspectos e na elaboração de um estudo piloto, à época da qualificação. Para que pudéssemos
realizar estudo mais aprofundado das histórias e dos desenhos, tornando mais viável o
encontro de marcas características de linguagens sociais das crianças, elegemos parte das
histórias e dos desenhos e deixamos outras de fora. Ressaltamos que essa decisão também tem
a ver com nossos limites e possibilidades de interpretação do que vislumbramos como mais
relevante e representativo nas produções infantis.
O mapeamento dos desenhos/histórias revelou-nos marcas da coletividade, das
práticas, das rotinas, enfim, do horizonte e do grupo sociocultural compartilhado pelas
crianças, mas não foi suficiente para dar conta da complexidade de investigar os modos de
compreensão e de expressão das crianças e suas singularidades.
Tornamo-nos mais atentas e sensíveis às falas das crianças com quem temos
oportunidade de conviver, tanto no âmbito profissional como no pessoal, e fomos percebendo
que algumas situações eram preciosas e passamos a registrá-las. Sentimos necessidade de
trazê-las à tese, por sua riqueza de revelar características das linguagens das crianças em
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circunstâncias da vida, de maneira, muitas vezes, inusitada, inesperada, surpreendente, e
também muito coerente, criativa.
Neste processo de idas e vindas, entre avanços, tropeços, recuos, dúvidas e
descobertas, estabelecemos as dimensões de análise. Entre os significados da palavra
dimensão, temos: extensão, alargamento, alcance, amplidão, grandeza, magnitude,
enormidade, generosidade, vastidão, proporção. É nesse sentido de abertura, de exploração de
um campo enorme e prenhe de possibilidades, mas que tem sido pouco investigado, sem
pretensão de dar respostas definitivas e sim plausíveis e provisórias, que propusemos duas
dimensões de análise relacionadas mais diretamente aos modos de expressão verbal - vivência
e sincretismo -, e uma ligada às especificidades da expressão gráfica - desenhos - das crianças.
Optamos por apresentar cada dimensão separadamente para dar maior ênfase a
algumas particularidades, ressaltando regularidades, repetições, bem como marcas pessoais,
singulares. Sabemos que, na dinâmica, na tensão, na relação da vida sociocultural, todos os
elementos estão amalgamados, são inseparáveis.
Na dimensão da vivência, apresentamos aspectos que se destacaram nas histórias e que
dizem respeito, predominantemente, aos conhecimentos, sentimentos, valores, práticas
sociais, visões de mundo, linguagem, papéis e posições sociais, enfim, aos múltiplos fatores e
situações vivenciadas pelas crianças pequenas em seus grupos socioculturais, sobretudo em
suas famílias. Vivências que são marcadas pelo espaço social, coletivo, cultural e pelo tempo
histórico, e que são singularizadas, individualizadas internamente por cada criança, de
maneira própria, única.
As características mais salientes que observamos nas narrativas foram:
a) marcas da singularidade da criança e da coletividade dos grupos socioculturais;
b) conhecimento compartilhado que permite a compreensão mútua dos sujeitos e
a realização de atividades cotidianas - a ideia de scripts;
c) a relação da criança com a natureza;
d) a relação da criança com a língua.
As crianças são geradas e nascem em ambientes espacial, cultural e historicamente
determinados, constituídos simbólica e intencionalmente, como aprendemos com Bakhtin e
Vigotski. É na relação de alteridade, por meio dos cuidados, objetos, signos, em cooperação
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com outros e pela linguagem, que cada uma delas vai se constituindo como sujeito social e, ao
mesmo tempo, singular. É com os adultos com quem se relacionam mais intimamente, que
elas vão constituindo suas referências de origem cultural, social, histórica, ou seja, que elas
vão se formando na ideologia cotidiana do seu primeiro grupo social, que é a família.
Porém, nos últimos anos e devido a diversos fatores, as crianças, principalmente,
aquelas que vivem em grandes centros urbanos, têm saído cada vez mais cedo do âmbito
exclusivo da família e ingressado, de maneira geral, em instituições educacionais. Ao
chegarem à escola, as crianças vão construindo novas referências a partir das relações que
estabelecem com outros adultos e crianças, com outros objetos, ambientes, etc. Elas vão
confrontando, se apropriando, internalizando outros modos de ser, de agir e de se expressar no
mundo, participando ativa e intensamente das práticas cotidianas.
A noção de scripts ajudou-nos a pensar nas dinâmicas destas práticas que são
relativamente estáveis, pois há papéis sociais demarcados, comportamentos previstos e
sentidos relativamente estabilizados em grupos sociais determinados. Nas histórias que
analisamos, as crianças apresentaram, em esboços de scripts, situações típicas do cotidiano ‘casa’, brincadeira, escola e casamento -, expressando observações, modos de participação, de
apropriação e de compreensão de aspectos relevantes dos seus grupos culturais, das relações
sociais, das posições e papéis sociais dos diferentes sujeitos, do que se espera de cada um
deles e delas em determinadas circunstâncias.
Identificamos, portanto, na dimensão da vivência, a ocorrência de dois processos
sincrônicos e indissociáveis: o de socialização no individual e o de singularização no social,
que concorrem para a constituição da criança como sujeito social, participante ativo de
diferentes grupos e, concomitantemente, exemplar único da espécie.
Na dimensão do sincretismo, buscamos entender como as crianças se apropriam e
compreendem as diversas vivências, e como organizam internamente as diversas referências e
influências do mundo sociocultural. Partindo do pressuposto de Bakhtin de que é a linguagem
que organiza o pensamento, procuramos conhecer melhor algumas especificidades do
pensamento infantil. A concepção de sincretismo nos estudos de Piaget, Vigotski e,
principalmente, Wallon, orientaram nossa interpretação dos indícios encontrados nas
enunciações.
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As reflexões de Wallon merecem atenção especial. O autor foi contemporâneo de
Piaget e Vigotski, cujas teorias são consagradas e muito influentes nas pesquisas da área
educacional, nas políticas e práticas pedagógicas. No entanto, as contribuições do filósofo,
médico, psicólogo e pesquisador francês têm sido pouco referenciadas e/ou exploradas no
campo acadêmico brasileiro, no que se refere à Educação Infantil. Estávamos em processo
adiantado de escrita da tese e próximas ao término do curso, quando encontramos o livro As
origens do pensamento da criança80, em que Wallon apresenta investigação extensa e
minuciosa sobre diferentes aspectos do pensamento infantil, entre os quais o sincretismo.
Tivemos pouco tempo para nos debruçar adequadamente e aprofundar o diálogo com as ideias
de Wallon. Acreditamos que as concepções do autor são muito importantes, potentes e densas,
que é preciso estudá-las mais detidamente, pois podem nos ampliar a visão e orientar
pesquisas interessadas em questões relacionadas às crianças.
O sincretismo é uma manifestação do pensamento infantil e, como tal, marca a
expressão das crianças de maneira peculiar. Na pesquisa, a dimensão do sincretismo
constituiu-se em lente teórica que nos auxiliou na análise de aspectos da linguagem das
crianças, dentre os quais ressaltamos:
a) referência ao ‘EU’;
b) fabulação;
c) animismo;
d) tautologia e confusão.
Verificamos que as crianças pequenas estabelecem, necessariamente, conexão com
elementos de suas vivências no mundo concreto e que, muitas vezes, combinam fatos, objetos
e fenômenos da realidade social de modos que parecem não ter organização ou lógica, se
partirmos do ponto de vista adultocêntrico. Esta aparente desorganização, confusão, mistura, é
parte importante e inicial do longo processo de formação dos conceitos no pensamento da
criança, como explica Vigotski.
Partindo do seu lugar no mundo, referenciado no ‘EU’ que pensa, observa, sente, age,
deseja, fala de si, mesclando-se à realidade, a criança vai, pouco a pouco, aprendendo a
80

WALLON, Henri. As origens do pensamento na criança. Tradução de Doris Sanches Pinheiro e Fernanda
Alves Bragal. São Paulo: Manole, 1989.
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demarcar sua posição de sujeito, a desempenhar diferentes papéis sociais, a enfrentar e
resolver conflitos, a lidar com referências de múltiplas ordens da realidade, enfim, a se
relacionar e se comunicar nas diferentes situações sociais.
A manifestação do sincretismo, em seu aspecto de fabulação ou imaginação, no
pensamento e na enunciação das crianças, possibilita a elas burlar, desafiar, romper,
transgredir, transformar, virar do avesso, renovar, combinar realidade e fantasia, enfim,
confrontar, pôr em xeque a ordem instituída que rege o mundo dos adultos. Nas narrativas e
brincadeiras de faz de conta, as crianças se libertam, temporariamente, da vigilância, do
controle, das normas, das cobranças, dos horários fixos, e também vão se apropriando e
elaborando situações que vivenciam, papéis sociais, valores e práticas culturais. E vão mais
além, pois, tanto na brincadeira quanto na criação de histórias, elas podem se transportar para
mundos mágicos, transformar-se em outros personagens, fazer combinações extraordinárias
com elementos do mundo real, ampliando suas possibilidades de compreensão e de ação no
mundo.
Passamos à dimensão da expressão gráfica, dos desenhos que deram origem às
narrativas e que indicaram peculiaridadades quanto às condições de produção, à dinâmica
interativa da atividade, sempre relacionados aos modos como as crianças compreendem,
apropriam-se de suas vivências e se expressam no mundo. No caso específico da pesquisa, a
expressão se dá por meio da criação de uma história para o desenho. Procuramos enfatizar os
processos de elaboração dos desenhos e as diferentes soluções que as crianças criaram para
registrar suas percepções, conhecimentos, imaginação, memória, emoções, etc.
Dentre as variadas soluções gráfico-narrativas, sobressaíram:
a) composição das histórias incluindo todos os elementos desenhados;
b) relação entre desenho e escrita;
c) composição das histórias a partir de uma cena do desenho;
d) utilização de recursos gráficos para apresentar elementos e ações.
As crianças elaboram soluções criativas para expressar os modos como compreendem
fenômenos, ações, objetos, movimentos, etc., ancoradas em suas vivências e nas múltiplas
referências do mundo sociocultural. Embora tenham poucos anos de vida e de experiências
acumuladas, elas combinam com mais ‘liberdade’ e com muita criatividade, de maneiras
diversas e surpreendentes, os poucos elementos que conhecem, com idiossincrasias e estilo
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próprios, peculiares, para comunicar conhecimentos, sentimentos, valores, impressões,
desejos, etc. Assim o desenho que inspira a enunciação é permeado de visões de mundo,
expectativas, práticas culturais do grupo social, e é também marcado pela singularidade das
crianças, em um processo intenso de vaivém entre as referências da realidade e a imaginação
infantil.
Concluímos que desenhos e histórias entrelaçam-se, organicamente, sincreticamente,
revelando a diversidade de fatores socioculturais de grupos determinados no espaço e tempo
histórico, indicando modos próprios de compreender e de dizer o mundo de crianças da
Educação Infantil. Além de possibilitar que, por meio dos processos de imaginação e criação,
elas encontrem maneiras diversas de combinar os elementos da realidade, transportando-se a
outros lugares, assumindo diferentes papéis sociais, enfim, tornando seus desejos realidade,
no momento único e irrepetível em que desenham e enunciam.
Refeito o percurso investigativo, e com base na análise realizada, vamos refletir sobre
o ‘resultado final’, o ‘produto’ da pesquisa, o que realmente importa, como nos provoca
Alves. Voltamos às perguntas da apresentação: qual a relevância de pesquisar especificidades
de linguagens sociais de crianças? Em que esta tese pode contribuir para conhecer melhor as
crianças pequenas? Como este conhecimento pode favorecer, modificar e impulsionar os
processos de desenvolvimento e aprendizagem na Educação Infantil? Como as crianças
pequenas, na cadeia ininterrupta da comunicação social, elaboram e respondem aos
enunciados? De que maneira organizam os saberes? Como as linguagens das crianças são
escolarizadas? Que marcas coletivas e singulares encontramos nos modos como as crianças se
expressam?
Acreditamos ter respondido - parcial e provisoriamente - a estas indagações, e que o
estudo ratifica nosso pressuposto de partida: crianças pequenas têm linguagens sociais
próprias, modos próprios de compreender e de se expressar no mundo sociocultural.
Histórias e desenhos indicam alguns aspectos constitutivos destas linguagens. Dentre
incontáveis possibilidades de interpretação, fomos criando sentidos plausíveis, em um
contexto sociocultural específico, trazendo à luz enunciações próprias de crianças pequenas.
Como os ‘fios do tapete’ de que fala Ginzburg (1989), formamos tramas, entretecemos
vivências. E também nos encontramos com diversos sujeitos, com diferentes posições e
papéis sociais, dialogamos com eles e seguimos caminhos, assim como a ‘estrada da vida’, da
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metáfora de Bakhtin (2010b), a fim de ampliar as reflexões e discussões sobre questões
relativas às crianças pequenas.
Destacamos a relevância teórico-metodológica da noção de linguagem social, tratada
por Bakhtin (2010b). Este conceito encontra-se de maneira esparsa nas obras do autor e é
pouco aprofundado, o que representou um desafio, um esforço de entendimento na articulação
com os objetivos do nosso trabalho.
As linguagens sociais, de acordo com Bakhtin, se caracterizam e se distinguem de
acordo com a orientação intencional, o entendimento e a apreciação concreta do mundo, não
se limitando ao repertório lexical. Formam-se em grupos determinados - profissionais,
gerações, faixas etárias, entre muitos outros - que se identificam, compartilham e conformam
modos próprios de falar, de interpretar, de representar e de agir no mundo sociocultural e
ideológico. São, portanto, carregadas de conteúdos e temas estabelecidos, e se realizam em
direções bem definidas, relacionando aspectos sintático-semânticos de organização dos
enunciados, de sua sequenciação e da ordem ocupada pelas partes do texto, produzindo
sentidos (GOULART e MATA, 2017).
Cada camada ou grupo social tem modos próprios de falar, ou “tipos sociais de fala”,
como sinaliza Wertch (1991) fundamentado no autor, em que transparecem as imagens dos
falantes em sua concretude social e histórica, como manifestações das vivências em um
universo discursivo, ou seja, pontos de vista específicos sobre o mundo (BAKHTIN, 2010b,
2015). As linguagens sociais são típicas, localizadas, mas não estão isoladas nem apartadas
do contexto social mais amplo. Pelo contrário, elas coexistem, chocam-se, alteram-se,
mesclam-se, conectam-se, vão se hibridizando na vida social heterodiscursiva, repleta de
visões de mundo e múltiplas possibilidades de expressão.
Para compreender como a criança pequena participa desse fluxo da comunicação e
como elabora suas linguagens sociais, trouxemos, por analogia, o exemplo do camponês
analfabeto de Bakhtin (2010b). A criança pequena participa de mais de um grupo social e
aprende que é preciso utilizar linguagens sociais diferentes de acordo com os interlocutores, o
auditório social, o tema da enunciação, a situação e o contexto em que se encontram. A
linguagem social dá forma ao que a voz do falante individual pode dizer. A criança ocupa o
lugar de falante, com formas próprias, peculiares, singulares de se expressar, que estão
ancoradas e restringidas pelas referências do mundo sociocultural, por suas vivências pessoais
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neste mundo, pela língua materna e pelas especificidades da organização do pensamento com
características de sincretismo.
Em nossa sociedade, a escola costuma ser a primeira instituição que grande parte das
crianças pequenas frequenta fora do convívio da família. E na escola também há modos
próprios de falar, de acordo com as áreas de estudo. Assim é que os conhecimentos da
Matemática, Biologia, Literatura, História, Geografia, Física, etc., são estruturados em
diferentes construções composicionais que conformam modos de compreender a realidade de
ângulos variados. Segundo Goulart, os campos do saber escolar se formam como diferentes
linguagens sociais “orientadas por projetos enunciativos que ordenam e codificam os
conhecimentos de determinadas maneiras”. Isto significa que os conhecimentos específicos de
cada área são organizados com “uma linguagem social própria, com distinções metodológicas,
umas em relação a outras, orientadas por princípios básicos de seleção e constituição de
enunciados específicos, cumprindo funções também específicas, que conformam as esferas de
conhecimentos escolares”. Deste modo, as linguagens exprimem valores, vivem, lutam e
evoluem no heterodiscurso social. “São discursos peculiares a estratos específicos da
sociedade, profissionais, etários, num determinado sistema social e num determinado tempo”
(GOULART, 2013).
As crianças chegam à escola com suas linguagens sociais cotidianas e começam a
aprender e a consolidar novas formas de compreender o mundo e a sociedade durante toda a
experiência escolar. As linguagens sociais escolares afetam, modificam e se hibridizam com
as linguagens sociais de origem das crianças. E isto é recíproco, pois as linguagens sociais
escolares também se banham nas linguagens cotidianas, que são as âncoras fortes das vidas
das crianças, sendo por elas alteradas. O que se espera é que as crianças consigam utilizar as
linguagens nas situações sociais, seja para ouvir e falar ou para ler e escrever, pois elas são
capazes de compreender as diferentes formas como o conhecimento é estruturado,
sistematizado e apresentado em linguagens sociais das diversas áreas do saber.
Nossa investigação procurou aprofundar alguns aspectos constitutivos das linguagens
sociais das crianças nas dimensões da vivência, do sincretismo e do desenho, sem esgotá-los,
tangenciou outros, e deixou muitos mais para serem descobertos e explorados em novos
trabalhos.
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Entre as questões que consideramos importantes ser pesquisadas, destacamos a
preferência e a abordagem temática diferenciada nas histórias das meninas e dos meninos, o
que pode ser indicativo de diferenças de gênero, dos comportamentos socioculturais previstos
para meninas e meninos e que, desde bem pequenas, as crianças começam a compreender, se
apropriar e expressar. Seria pertinente conhecer mais sobre a questão dos gêneros, cuidando
para não reforçar estereótipos e preconceitos.
Nas narrativas também percebemos a alusão que as crianças fazem ao contexto social
mais amplo, principalmente na tematização da morte e violência nos centros urbanos, como
nas histórias abaixo:
“O raio tava caindo na cabeça do cara. Aí ele desmaiou. Aí ele foi pra ambulância. Todo mundo
chegou pra ver ele. Aí o cara morreu. Aí veio um bandido e assaltou a mulher. Aí a polícia chegou pra
prender o bandido.” (LHT: Gustavo, 5 anos, 09/10/2006)
“A polícia quer matar pessoa. O carro de polícia quer botar todo mundo na cadeia. A planta morreu
porque a polícia matou ela. Ficou sol e a lua ficou queimada. Tava um cachorro que mordeu a polícia.
E a polícia foi embora.” (LHT: Yuri, 4 anos, 25/10/2007)
“Eram dois monstros que queriam matar as pessoas. Aí o monstro deu um soco na cabeça e na
barriga do neném e ele morreu. Aí o monstro queria matar o outro monstro que tinha um cordão e
uma pulseira de ouro que ele tinha roubado da mulher.” (LHT: Robson, 5 anos, 21/06/2005)
“Um policial estava viajando na época pré-histórica. E aí que ele recebeu um alerta que um bandido
estava quebrando a cidade toda.” (LHT: Matheus, 5 anos, 2005)
“Era uma vez dois bandidos que gostavam de roubar pérolas. Aí o policial pegou uma corda e enrolou
a perna de um bandido e botou o outro na forca. Depois o policial pensou melhor e resolveu prender
eles e levar pra delegacia. Os bandidos ficaram presos e aprenderam a não roubar as coisas dos
outros.” (LHT: Samuel, 5 anos, 24/09/2007)

A falta de assistência básica dos governos às comunidades mais carentes, a
precariedade nos serviços de saúde, educação, saneamento, transporte coletivo, as
dificuldades de colocação no mercado de trabalho, a falta de moradia, enfim, a grande
desigualdade social que marca nossa sociedade brasileira contribui para o agravamento do
cenário de violência. Violência que é pautada, diariamente, ostensivamente, nos noticiários de
televisão e mídia impressa e que é tema de jogos eletrônicos, brinquedos e filmes infantis. E
ainda há que se mencionar a violência física e psicológica a que muitas de nossas crianças
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estão expostas no ambiente doméstico... Os impactos e consequências da conjuntura macro na
vida das crianças são discussões importantes que precisam ser investigadas mais a fundo.
Reiteramos a importância de aprofundar os estudos das concepções de Wallon sobre as
características do pensamento infantil, pois muito tem a contribuir com as pesquisas do
campo.
Desejamos que nossa pesquisa colabore com a discussão de propostas para a Educação
Infantil em que as crianças e suas linguagens sociais sejam reconhecidas, respeitadas,
legitimadas e incorporadas aos princípios balizadores e eixos norteadores das políticas
educacionais, em nível macro, bem como das práticas pedagógicas cotidianas.
Acreditamos que o trabalho com as linguagens na escola, na abordagem que
assumimos, pode favorecer e oportunizar a explicitação e a ampliação dos saberes das
crianças e de suas produções, criando um ambiente discursivo onde todos possam se ouvir, se
conhecer, se sentir sujeitos atuantes, intercambiando vivências, impulsionando e tornando
significativos os processos de desenvolvimento e aprendizagem infantis.
Freire (2003) nos inspira quando diz que “a leitura do mundo precede a leitura da
palavra” e quando indica que devemos começar com o que os sujeitos sabem. O “saber de
experiência feito” é ponto de partida do processo de desenvolvimento e aprendizagem. É o
que incentiva o caminhar e, à medida que avançam no caminho, nas relações de alteridade, os
sujeitos se modificam, se superam, ampliam conhecimentos, modos de compreensão, de
expressão e de ação no mundo.
Com o entendimento de que a “leitura do mundo” e o “saber de experiência feito” têm
a ver com as vivências dos sujeitos e as referências de seu mundo sociocultural, precisamos
discutir, avaliar e (re) planejar o que as escolas de Educação Infantil e dos primeiros anos do
Ensino Fundamental têm feito com as enunciações das crianças pequenas. As falas das
crianças são usadas como pretexto para ensinar conteúdos gramaticais e a chamada ‘norma
culta da língua’? Em que momentos e sobre que assuntos as crianças estão ‘autorizadas’ a
falar? Qual são as atribuições da Educação Infantil no trabalho específico com a linguagem
verbal - oral e escrita? O que acontece na hora de passar da leitura do mundo à leitura da
palavra na alfabetização?
Freire, em conversa com Guimarães (FREIRE; GUIMARÃES, 2011), chama a
atenção para as sutilezas do desenvolvimento da linguagem, que cresce e se amplia com
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vocabulário típico da classe social e não em uma prisão de regras gramaticais. A classe social
- famílias mais ou menos favorecidas - determina o caminho da abstração pelo qual marchará
a linguagem, partindo da fala sobre o mundo concreto. Deste modo,
o menino que vem da zona do mocambo, da favela, tem uma linguagem que cresce
em outra direção. Esse menino tem uma linguagem concreta, como a sua vida é
concreta. Ele aprende com seu pai, com sua mãe, com os vizinhos, com seus amigos
de rua, a descrever o mundo, a descrever o real, a descrever a ausência das coisas,
que é, afinal, falar do concreto. A sua linguagem é o concreto e tem mesmo uma
concretude simbólica enorme. (ibid., p. 50)

A observação de Freire converge com a noção de linguagem social de Bakhtin:
linguagem concreta e viva, de sujeitos históricos, membros de grupos culturais, que
descrevem, expressam o mundo e a realidade social com pontos de vista específicos.
Como então a escola de Educação Infantil e dos primeiros anos do Ensino
Fundamental têm lidado com a diversidade de olhares e saberes culturais, sociais,
linguísticos? Qual é a relevância da ‘linguagem concreta’ e da ‘vida concreta’ das crianças
para a escola?
Passeando pela História da Educação no Brasil, constatamos as marcas profundas da
discriminação, segregação, exclusão social, bem como da implementação de modelos
educacionais

importados

de

caráter

generalista,

homogeneizante,

minimalista

e

compensatório.
A conjuntura atual em nosso país reforça e torna ainda mais agudo e perverso este
cenário. Vivemos um momento de muita instabilidade em todos os setores, incertezas,
insegurança, inversão de valores, corrupção, descrédito das instituições, desconfiança e
fragilidade das relações.
As novas políticas educacionais nacionais - BNCC e PNAIC -, geradas no bojo de
mais uma crise política e econômica que o Brasil atravessa, impõem o desmonte político da
escola pública, desqualificando e desprofissionalizando os professores, sob o argumento de
que há uma “idade certa”, um período certo, definido, para aprender conteúdos determinados.
A suposta “idade certa” é estipulada por organizadores de currículos, reformadores
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empresariais e alguns pais que, de acordo com Freitas81, determinam arbitrariamente um
tempo fixo para “assegurar os direitos de aprendizagem” das crianças, à revelia das evidências
científicas disponíveis.
O autor continua dizendo que a defesa de uma ‘idade certa’ é uma “febre” que induz a
antecipação da escolarização, da alfabetização, para a Educação Infantil, colocando como
“critério de êxito a idade e não o desenvolvimento particular de cada criança”. Aos
professores, então, cabe “‘puxar’ as crianças segundo patamares uniformes, construídos sem
base empírica consistente, em muitos casos expressos em materiais apostilados de ritmo
único. Um verdadeiro massacre”.
O controle rigoroso, a padronização, a homogeneização, a meritocracia, a formatação e
a classificação se prestam, de fato, a minar e eliminar a criatividade, a autonomia, a ampliação
e troca de conhecimentos, o diálogo entre crianças e professores, gerando, uma vez mais,
exclusão, discriminação, preconceito, constrangimento, negação dos direitos de aprendizagem
das crianças.
Como resistir a este ‘massacre’ que Freitas denuncia? Como reagir a estas políticas tão
bem orquestradas? Como superar problemas tão antigos e conhecidos das permanentes faltas:
de materiais, de estrutura física das escolas, de condições de trabalho, de salário digno, de
preparo docente, de tempo para estudo e planejamento, etc.?
Sabemos que o desafio é enorme, mas é possível reverter a situação, porque não
estamos sozinhos nessa batalha. Precisamos encontrar nossos parceiros, estabelecer alianças,
ter clareza das políticas e de seus impactos, reunir forças e planejar formas criativas de reagir,
enfrentar as dificuldades e alterar a realidade. Neste momento, existem ações de resistência e
de insistência acontecendo em vários lugares de nosso imenso país.
Temos o privilégio de estar em centros acadêmicos produzindo conhecimentos,
pensando e debatendo sobre questões educacionais, políticas, ideológicas, sociais, culturais.
Portanto, é nosso dever e responsabilidade extrapolar os muros das universidades e encontrar
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as comunidades escolares para, unidos às bases, denunciar, divulgar, disseminar, publicizar
novas ideias, dialogar, enfrentar e transformar a realidade.
Quanto à contribuição de nossa pesquisa, em particular, pensamos que pode ser mais
uma provocação, uma possibilidade de reflexão, um convite a se abrir para colocar as certezas
em suspenso, aproximar-se, conhecer melhor e se surpreender com tantas coisas que as
crianças pequenas fazem e falam, constituídas na relação com adultos e outras crianças e pela
linguagem.
Acreditamos que faz toda a diferença os professores conhecerem melhor as crianças,
os modos próprios como elas compreendem as referências do mundo social, como se
apropriam delas e as vivenciam. A partir desta compreensão, as crianças falam, se expressam,
criam sentidos e agem no mundo, de maneiras peculiares. À medida que estejam mais atentos
e sensíveis às vivências das crianças - seus pensamentos, sentimentos, valores, desejos,
necessidades, conhecimentos, linguagens -, os professores, coletivamente, poderão (re)
pensar, (re) avaliar e (re) organizar as práticas, as rotinas, os materiais oferecidos, as
dinâmicas, o planejamento, as propostas pedagógicas, os currículos, a fim de que as crianças
participem ativamente, tenham garantido, efetivamente, o direito de falar e de aprender de
maneira significativa.
Reconhecemos a necessidade e a importância de formar melhor e continuadamente os
professores, de definir metodologias e didáticas docentes, de levar as crianças a descobrirem e
aprenderem sobre o patrimônio cultural produzido pela humanidade, que é muito amplo e
significativo, e não sobre conteúdos escolares prescritos e mensuráveis. Formação docente,
métodos e avaliação estão, há muito tempo, entre os temas principais no debate educacional e
é em torno deles que, de maneira geral, são elaboradas e implementadas as políticas da área.
Não podemos perder de vista, porém, que a legislação, os documentos, as propostas
pedagógicas, etc., fundamentam-se em concepções de criança e de infância; que as políticas
educacionais servem a determinados interesses, a um determinado projeto de sociedade, e que
há impactos e consequências.
O professor, o pedagogo, é aquele que conduz as crianças. Há uma infinidade de
‘estradas da vida’ que podem ser escolhidas e trilhadas! Se prestarmos atenção, se olharmos
com mais cuidado e interesse para nossas crianças, veremos que elas nos dão pistas, como
Ginzburg nos ensina, elas nos indicam direções. E é isso que realmente importa!
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Concordamos com Goulart (2014) quando diz que as crianças já são, aqui e agora,
elas têm muito potencial. É de suma importância afirmá-las como cidadãs que têm
conhecimentos. “Fazê-las sentir que podem, que devem ousar, correr riscos, para que se
confirmem como pessoas capazes e se disponham a trocar de lugar conosco, falando, expondo
seus saberes, discutindo”. É assim, no movimento em direção ao outro, que, segundo a autora,
podemos nos afirmar e nos confirmar “como educadores comprometidos com o sentido ético,
humano, de nossa profissão” (p. 171).
Vivemos a época da velocidade, superficialidade e quantidade, sem precedentes, de
informações; da competição em todos os setores e, desde a primeira infância, na escola; do
desperdício e do descartável - tanto de objetos como de relações pessoais; do imediatismo;
dos contatos fugazes, fluidos, efêmeros...
A escola não pode compactuar com isso! Não pode negar nem se omitir diante dos
processos de desenvolvimento e aprendizagem das crianças, suas vivências, referências,
linguagens. As crianças são inteligentes, surpreendentes, pensam de maneira complexa,
articulando “a imaginação, a realidade, a casa, a escola, a rua, o medo, a coragem, com os
conhecimentos, transitando livremente entre saberes, sentimentos e sensações” (ibid., p. 171).
Goulart defende que a escola deve se constituir como um espaço amplo, dialógico e
dialogizado, que comporte e faça florescer diferentes tipos de argumentos: o indutivo,
baseado em hábitos e caracterizado pela “repetição e identidade; o dedutivo, do tipo indicial,
em que a conclusão deriva das premissas; e o abdutivo, do tipo icônico, altamente dialógico,
implicando amplo espaço para invenção e grande margem de erro” (ibid., p.172).
Considerando o caráter de formação da escola e a importância do desafio à criação e à
aprendizagem crítica, a autora faz uma proposta inicial e promissora para a continuidade dos
estudos em alfabetização, mas que pode ser extensiva a todos os níveis e modalidades de
ensino. Em suas palavras:
as práticas pedagógicas alfabetizadoras devem abrir janelas para argumentos e
pensamentos de todos os tipos, especialmente para os abdutivos. [...] podemos
conceber as salas de aula como espaços que se caracterizem por procedimentos
heurísticos, em que professores e alunos jamais parem de buscar novas formas de
conhecimento e ação. A aprendizagem da leitura e da escrita a partir e com base em
textos se fortalece com a possibilidade de os alunos mergulharem nos sentidos dos
textos que leem e inventarem novos sentidos para os textos que escrevem, por meio
de atividades heurísticas, como movimentos intelectuais para lidar com as demandas
que as situações objetivas de aprendizagem implicam. A gramática da língua desse
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modo pode ser entendida como um sistema aberto a uma multiplicidade de escolhas
dos sujeitos no plural. (ibid., p. 172)

Esta proposta sugere o inverso do que as políticas oficiais querem nos impor. Convidanos a escapar das formatações, dos manuais, dos pacotes rígidos, dos materiais estruturados, e
a abrir-nos à aventura de conhecer, conjecturando, especulando, ensaiando, errando,
acertando, ousando numa perspectiva heurística e colaborativa.
Precisamos estudar, trabalhar coletivamente, sonhar, acreditar, decidir que escola
desejamos construir, que cidadãos pretendemos formar, qual é o nosso projeto de sociedade.
Devemos encarar as venturas e desventuras da profissão docente, os desafios cotidianos, os
problemas tão amplamente conhecidos e denunciados, os limites e obstáculos, com união,
confiança, coragem, ousadia, esperança. Entre recuos e avanços, vamos nos renovando na
luta, descobrindo possibilidades, trilhando novos caminhos, encontrando outros parceiros,
escrevendo a nossa história. E quem sabe conquistaremos escola pública e sociedade mais
justas, mais humanas, mais democráticas para todas as crianças brasileiras.
Uma forma criativa de resistência e denúncia é a música. Na época da ditadura militar
brasileira, vários cantores driblaram a censura com canções alegóricas sobre a situação
política, as dificuldades do povo, a necessidade de mudança, a união de forças, a expressão da
diversidade, etc. Trazemos o exemplo de Chico Buarque, compositor de diversas músicas
naquele período, com destaque para o álbum Os Saltimbancos, de 1977, uma adaptação para
crianças, inspirada no conto Os Músicos de Bremen, dos irmãos Grimm. O refrão da música
Todos Juntos nos anima a prosseguir e a lutar pelo que realmente importa. Com os versos de
Buarque, concluímos, provisoriamente, nosso trabalho:
Todos juntos somos fortes
Somos flecha e somos arco
Todos nós no mesmo barco
Não há nada pra temer
Do meu lado há um amigo
Que é preciso proteger
Todos juntos somos fortes
Não há nada pra temer
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9. ANEXOS
9.1 DIMENSÃO DA VIVÊNCIA
9.1.1 (V1): DESENHO E HISTÓRIA DE LAURA, 4 ANOS, 2007

254

9.1.2 (V2): DESENHO E HISTÓRIA DE CAMILA, 4 ANOS, 2014

255

9.1.3 (V3): DESENHO E HISTÓRIA DE YASMIN, 4 ANOS, 2009

256

9.1.4 (V4): DESENHO E HISTÓRIA DE LUCAS, 3 ANOS, 2007

257

9.1.5 (V5): DESENHO E HISTÓRIA DE PEDRO HENRIQUE, 5 ANOS, 2007

258

9.1.6 (V6): DESENHO E HISTÓRIA DE THALITA, 5 ANOS, 2012

259

9.1.7 (V7) DESENHO E HISTÓRIA DE YASMIN, 5 ANOS, 2010.

260

9.1.8 (V8) DESENHO E HISTÓRIA DE JULIA, 3 ANOS, 2008

261

9.1.9 (V9) DESENHO E HISTÓRIA DE MANUELA, 3 ANOS, 2007

262

9.2 DIMENSÃO DO SINCRETISMO
9.2.1 (S1): DESENHO E HISTÓRIA DE CAIQUE, 4 ANOS, 2009

263

9.2.2 (S2): DESENHO E HISTÓRIA DE CARLOS, 4 ANOS, 2010

264

9.2.3 (S3): DESENHO E HISTÓRIA DE WENDEL, 4 ANOS, 2006

265

9.2.4 (S4): DESENHO E HISTÓRIA DE DAVID FRANCISCO, 4 ANOS, 2009

266

9.2.5 (S5): DESENHO E HISTÓRIA DE LUIS GUSTAVO, 4 ANOS, 2008

267

9.2.6 (S6): DESENHO E HISTÓRIA DE LUÍS FELIPE, 4 ANOS, 2010

268

9.2.7 (S7): DESENHO E HISTÓRIA DE PEDRO, 5 ANOS, 2013

269

9.2.8 (S8): DESENHO E HISTÓRIA DE KAYLANNY, 4 ANOS, 2011

270

9.2.9 (S9): DESENHO E HISTÓRIA DE CARLOS, 3 ANOS, 2009

271

9.2.10 (S10): DESENHO E HISTÓRIA DE ANA MIRIAN, 5 ANOS, 2011

272

9.3 DESENHO: GÊNESE DA HISTÓRIA
9.3.1 (D1): DESENHO E HISTÓRIA DE ANA CAROLINA, 5 ANOS, 2007

273

9.3.2 (D2): DESENHO E HISTÓRIA DE KAUÃ, 5 ANOS, 2010

274

9.3.3 (D3): DESENHO E HISTÓRIA DE BEATRIZ, 5 ANOS, 2007

275

9.3.4 (D4): DESENHO E HISTÓRIA DE LARISSA, 4 ANOS, 2006

276

9.3.5 (D5) DESENHO E HISTÓRIA DE CAMILLY VICTÓRIA, 5 ANOS, 2011

277

9.3.6 (D6): DESENHO E HISTÓRIA DE WALLACE, 4 ANOS, 2009

278

9.3.7 (D7): DESENHO E HISTÓRIA DE AMANDA, 4 ANOS, 2009

279

9.3.8 (D8): DESENHO E HISTÓRIA DE PATRICK, 6 ANOS, 2011

280

9.3.9 (D9): DESENHO E HISTÓRIA DE KAUÃ, 4 ANOS, 2008

281

9.3.10 (D10): DESENHO E HISTÓRIA DE RAISSA, 5 ANOS, 2011

282

9.3.11 (D11): DESENHO E HISTÓRIA DE RAPHAEL, 4 ANOS, 2011

283

9.3.12 (D12): DESENHO E HISTÓRIA DE RAPHAEL, 5 ANOS, 2012

284

9.3.13 (D13): DESENHO E HISTÓRIA DE ALEXIA, 5 ANOS, 2009
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